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Post- och telestyrelsen  
Att: Anna Wibom  
Box 5398 
102 49 Stockholm 
 
Insänt via e-post till:  

     pts@pts.se 
 
Yttrande avseende Post och Telestyrelsens förslag till föreskrifter 
om driftsäkerhet (diarienummer 14-13006)  
 
Com Hem AB (”Com Hem”) har tagit del av Förslag till föreskrifter om driftsäkerhet (”Förslaget”), 

som tagits fram och remitterats av Post- och telestyrelsen (”PTS”). Com Hem lämnar med anledning 

av denna remiss följande yttrande.  
 

1. Inledning och sammanfattning 
 
Com Hem delar PTS uppfattning att driftsäkerheten i våra elektroniska kommunikationsnät är ett 
centralt och växande samhällsintresse. Det är därför också självklart att riksdag, regering och berörda 
tillsynsmyndigheter ställer krav på tillhandahållarna. Stora och långa avbrott riskerar att få omfattande 
ekonomiska och andra samhälleliga konsekvenser.  
 
Hög tillförlitlighet är också en viktig prioritet i Com Hems utvecklingsarbete och en central drivkraft 
för hur vi investerar i vårt nät. Com Hem har 1,8 miljoner kunder över hela landet. De ställer allt 
hårdare krav på både tjänsternas kapacitet och tillgänglighet.  
 
2014 gick 22 % av Com Hems intäkter tillbaka till investeringar för ökad kapacitet och tillgänglighet. 
Få kabeloperatörer i Europa investerar i lika hög utsträckning. För Com Hem är detta en kunddriven 
process på en konkurrensutsatt marknad. Vi ska ha marknadens nöjdaste kunder och nöjda kunder 
kräver kapacitet och tillförlitlighet. 
 
Vi upplever att vi har haft en välfungerande dialog med PTS vad gäller driftsäkerhetsfrågor. Vi följer 
de regler för rapportering och uppföljning som myndigheten har satt upp och vi möter lagens krav på 
driftsäkerhet. Vår bild har därför varit att PTS har god insyn i vår verksamhet och därmed också i 
omfattningen och typen av incidenter som påverkar våra kunder.  
 
Mot den bakgrunden är Förslaget både förvånande och oroväckande.  
 
Com Hems bedömning är att Förslaget har så långtgående tekniska och ekonomiska konsekvenser att 
det går emot övergripande IT-politiska mål, att det med säkerhet kommer att fördyra bredbandstjänster 
och att den svenska telekombranschen riskerar ett betydande tapp i utvecklingstempo.  
 
Vidare kan det starkt ifrågasättas om Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen i gällande 
ramdirektiv och lagen om elektronisk kommunikation (LEK), samt EU:s regler kring fri rörlighet. 
Men också om föreskrifterna ens ligger inom det bemyndigande som LEK ger PTS.  
 

mailto:pts@pts.se


Stockholm 2015-03-02 

2 
 

Om Förslaget skulle bli verklighet kommer branschen att tvingas genomföra miljardinvesteringar till 
liten eller obefintlig nytta för kunderna. Kostnaderna för konsumenterna kommer att stiga och 
prioriterade investeringar skjuts på framtiden.  
 
Tillgängligheten riskerar därmed till och med att minska, attraktiviteten i distansarbete försämras och 
inte minst landsbygden kan komma att undandras viktiga kapacitetsinvesteringar. 
 
En viktig del av svensk infrastruktur kommer att investera fast sig på ett sätt som försvårar 
introduktion av nya tekniska lösningar, innovation och tjänsteutveckling. Förslaget tvingar in vår 
bransch i ett felaktigt investeringsspår. 
 
Det finns sammanfattningsvis en lång rad tunga skäl till varför Com Hem menar att Förslaget måste 
dras tillbaka: 
  

 Förslaget definierar inte det problem man söker åtgärda och redovisar inte heller någon 
bedömning av dess omfattning 

 Tillgänglig offentlig och kommersiell statistik visar entydigt att det problem PTS säger sig 
vilja lösa är begränsat (eller till och med mycket begränsat) – PTS redovisar ingen statistik 
som talar i annan riktning. Com Hem har exempelvis under de senaste fem åren till PTS 
rapporterat två (2) fall som skulle påverkas av de regler som Förslaget innebär 

 De störningar som förekommer i Com Hems bredbandsnät har andra orsaker, får andra 
konsekvenser och förutsätter andra lösningar än de PTS vill reglera fram 

 PTS redovisar högst oexakta beräkningar av de höjda investerings- och driftskostnader som 
följer av Förslaget 

 Förslaget kommer att tvinga Com Hem och våra konkurrenter till specifika tekniska lösningar, 
stora investeringar och kraftigt årliga ökade driftskostnader. För branschen kommer de totala 
kostnaderna att uppgå till miljardbelopp, samtidigt som kundnyttan kommer vara högst 
begränsad  

 Förslaget kommer att kraftigt öka konsumenternas bredbandskostnader 
 Konsumentefterfrågade och mer behövliga investeringar kommer att trängas undan 
 Förslaget innebär ett avsteg från principen att svensk bredbandsinfrastruktur ska byggas i 

konkurrens och i harmoni med regelutvecklingen i övriga EU 
 Förslaget leder Sverige in på en regleringsväg som avviker från den syn som råder inom EU, i 

de flesta medlemsstater och på andra mogna bredbandsmarknader 
 Förslaget innebär krav på hur operatörernas nät ska byggas, vilket är svårt eller till och med 

omöjligt eftersom alla operatörer har olika förutsättningar och bygger sina nät olika  

Till detta kan läggas ett antal juridiska invändningar vilka vi utvecklar närmare i avsnitt 7:  

 Förslaget innebär att PTS föreskriver en enhetligt fastställd säkerhetsnivå, vilket ligger utanför 
LEK:s stadgande om tillhandahållarens skyldighet att vidta rimliga och anpassade 
driftsäkerhetsåtgärder 

 Förslaget går därför längre än det bemyndigande som LEK och LEK-förordningen ger PTS. 

 



Stockholm 2015-03-02 

3 
 

 Förslaget (krav och kravnivån i sig) strider helt eller delvis mot proportionalitetsprincipen 
 Förslagets förenlighet med EU-rätten kan ifrågasättas och är ofullständigt utredd i 

konsekvensutredningen.  

Com Hem noterar att även Regelrådet påpekar brister i konsekvensutredningens bedömning av 
investeringskostnader. Då dessa och därav följande årliga driftskostnader helt överskuggar de 
administrativa kostnaderna (vilka PTS redovisar utomordentligt detaljerade kalkyler för) är detta 
rimligen att se som en avgörande svaghet i konsekvensutredningen.  
 
De otillräckligt utredda och underskattade kostnaderna för investeringar och framtida driftskostnader 
kastar ytterligare ljus på frågan om proportionalitet. Dels ur ett strikt juridiskt perspektiv, men också 
utifrån vad Förslaget förväntas uppnå. 
 
Slutligen anser Com Hem att beredningsprocessen har varit ofullständig och otillräcklig.  
I konsekvensutredningen hänvisar PTS till ett omfattande samrådsförfarande. Det är en bild som helt 
skiljer sig från den Com Hem har. 
 
Com Hem kan tvärtom notera att de synpunkter som bolaget– men också många konkurrenter – fört 
fram inte avspeglas i Förslaget. Vi har vid flera tillfällen under beredningsprocessen pekat på det 
tekniska och ekonomiska svagheterna i Förslaget. Om myndigheten valt att bortse från dessa och 
andra invändningar borde rimligen argumentationen för ett sådant ställningstagande redovisas i 
konsekvensutredningen. 
 
Com Hem vill utveckla Sveriges ledande bredbandstjänster, för att nå vår vision att ha Sveriges 
nöjdaste kunder. Vår övertygelse är att det bäst gynnas av att vi får investera där kundernas efterfrågan 
är som störst. Det är ett arbete vi bedriver dagligen för att möta de behov och önskemål kunderna har, 
inklusive krav på tillgänglighet. 
 
En nära och förtroendefull dialog med PTS är en viktig del i detta. Vi tillhandahåller en allt mer 
samhällskritisk infrastrukturtjänst och är fullt införstådda i de krav statsmakterna har rätt och 
skyldighet att ställa på oss. 
 
Men Förslaget är fel väg att gå. Av ekonomiska, tekniska och juridiska skäl som vi redogör för här. 
Men det är också fel väg för att öka robustheten och tillgängligheten i nätet. Förslaget innebär en 
teknisk detaljreglering som hämmar utvecklingen av långsiktigt verkligt robusta nätstrukturer och 
därför också för att inkorporera de tekniska lösningar och innovationer som pågår ständigt på detta 
område.  
 
På kort sikt är Förslaget kostsamt och till begränsad nytta. På längre sikt riskerar det bli direkt 
utvecklingshämmande och till och med kontraproduktivt.  
 
 2.  Störningar i bredbandsnätet – vilket problem skjuter PTS på?
  
2.1 Få driftstörningar trots massivt ökad trafik 

Sverige har idag en av de högsta bredbandspenetrationerna i Europa. Enligt EUs statistikmyndighet 
EUROSTAT ligger Sverige i en tätposition tillsammans med en handfull andra länder. 
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(Nederländerna, Luxemburg och Danmark).1 Eurostat, Information society statistics – households and 

individuals,(2014)  
 
När PTS jämför de nordiska och baltiska länderna har Sverige har flest snabba bredbandsabonnemang 
(över 100 Mbit/s). Exempelvis är Finlands marknadspenetration här mindre än hälften av den svenska 
och Danmark kommer långt där efter. 2 
 
PTS har naturligtvis rätt i att detta är en samhällskritisk infrastruktur. Men det är också en infrastruktur 
i stor utsträckning byggd av kommersiella företag och med kundernas efterfrågan som central 
drivkraft. 
 
Det finns ingen internationell eller svensk statistik som visar att leveranstryggheten och 
tillförlitligheten – trots den stora och snabba utbyggnaden – i de svenska näten skulle vara sämre i en 
internationell jämförelse. Com Hems bedömning är tvärtom att svenska nät anses mycket tekniskt 
utvecklade och driftsäkra. PTS redogör inte för någon statistik som pekar i annan riktning.  
 
Konsekvensutredningen innehåller heller ingen statistik som visar på vidden av det problem som 
Förslaget avser att hantera. 
 
Istället driver PTS ett övergripande resonemang om den elektroniska kommunikationens växande 
betydelse för samhället och konstaterar att man ”inte ser någon tydlig trend som indikerar att antalet 
betydande störningar och avbrott är på väg att minska.”  
 
Denna observation bygger på uppgifter om störningar av ”betydande omfattning”, vilka inrapporteras 
till PTS sedan 2011.  
 
Dels är det värt att notera att PTS skriver om antalet och inte om andelen störningar.  
För samtidigt som PTS inte ser en ökning av antalet störningar, så har alla dimensioner av marknaden 
ökat dramatiskt.  
 
Antalet internetabonnemang har sedan 2011 ökat med 55 %, samtidigt som det skett en mycket snabb 
teknikutveckling. Antalet fasta bredbandsanslutningar med överföringshastigheter på över 30 Mbit/s 
mer än dubblerats. Ser vi till hela marknaden över 30 Mbit/s, fast och mobilt bredband har 
tekniksprånget varit ännu större och antalet har ökat med smått astronomiska 1 000 %.3   
 
Denna dramatiskt ökade efterfrågan på kapacitet handlar i hög grad om ett genombrott för tunga 
kapacitetskrävande streamingtjänster – vilka knappt fanns 2011. 
 
Parallellt med den snabba utbyggnaden har också trafikvolymen i exempelvis Com Hems 
bredbandsnät mer än tredubblats sedan 2011. 
 
Med andra ord: om antalet driftstörningar håller sig konstant, har vi att göra med en kraftig nedgång i 
relativa tal. Detta perspektiv saknas helt i PTS konsekvensutredning.  
 
Dessa störningar redovisas heller inte i detalj i konsekvensutredningen, vilket vore rimligt mot 
bakgrund av de förslag som myndigheten presenterar.  

                                                      
1 Eurostat, Information society statistics – households and individuals,(2014) 
2 PTS, Statistikportalen, Nordic Telecommunications Market 2013 
3 PTS Statistikportalen, Svensk telemarknad halvår 2014 
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Det skulle då vara möjligt att göra en skälighetsbedömning av hur de föreslagna åtgärderna kan 
avhjälpa denna typ av störningar. Men också att ställa störningarnas omfattning i tydligare relation till 
de investeringar som kommer att krävas för att möta Förslaget.  
 
Com Har gått igenom de incidenter som vi har rapporterat till PTS under de senaste fem åren. Det 
visar sig att två (2) möjligen – men inte säkert - skulle ha kunnat undvikas om de investeringar som 
stipuleras i Förslaget hade varit på plats.  
 
2.2 Få kundklagomål handlar om avbrott  

Inte heller tillgänglig klagomålsstatistik pekar mot att rena avbrott – inte ens i betydligt bredare 
mening än den som PTS är inriktad på – utgör ett omfattande problem. Åtminstone inte för våra 
kunder.  
 
I PTS klagomålstatistik från 2014 framgår att ett fyrtiotal klagomål från enskilda konsumenter var 
relaterade till avbrott i fasta bredbandsnät. Fem av dessa var Com Hems kunder. 4 
 
En genomgång av ärenden vid Allmänna Reklamationsnämnden bekräftar den bilden. Av de ärenden 
som berört Com Hem under 2014 handlade sju (7) om fel i själva bredbandstjänsten.  
 
En närmare analys av dessa fall visar att 5 går att hänföra till fel kopplade till kapacitetsproblem eller 
problem med fastighetsnätet. 2 anmälningar fick avslag från ARN; men inte heller dessa gick att 
hänföra till driftstörningar av den typen PTS vill reglera. Ingen av dessa anmälningar rörde helt enkelt 
den typ av händelser/avbrott som Förslaget syftar till att avhjälpa.  
 
Av våra nätfel som potentiellt kan drabba minst 200 personer så består endast 2,4 % av elavbrott och 
mindre än 0,1 % av fiberavbrott. Av de fel som är elavbrott så skulle den extra kraftredundans PTS 
föreslår hjälpa långt under 50 % av dessa fall då ett elavbrott i de allra flesta fall även påverkar den 
elförsörjning kunden behöver (modem etc.) för att använda bredbandet eller telefonin hemma.   
 
Vi har gjort en närmare analys av samtliga våra registrerade nätfel under 2014. Av dessa var det under 
1 % som drabbade fler än 2000 hushåll. Går vi ännu djupare i dessa ärenden och tittar på hur många 
som skulle kunna påverkas av vad PTS vill reglera detaljerade krav på redundans och extra 
strömförsörjning hamnar vi på 0,37 %.  
 
Med andra ord föreslås extremt kostsamma lösningar för reservkraft som kommer ha effekt på mindre 
än 1 % av de störningar som drabbar våra kunder.  
 
2.3 Branschen investerar för att möta verkliga tillgänglighetsutmaningar 

Merparten av de driftstörningar som drabbar våra kunder har helt andra orsaker och kommer inte att 
avhjälpas av de investeringar som PTS vill tvinga fram. Den största andelen är kopplade till enskilda 
fastigheter. Det kan vara kabelproblem, mjuk- och hårdvaruproblem i fastighetsutrustningen, 
förstärkare som går sönder, samt kapacitetsrelaterade problem.   
 

                                                      
4 http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Tele/Konsumentklagomal/Arsrapport-klagomal2014.pdf 
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Den explosionsartade trafikökningen de senaste åren ställer enorma krav på kapacitetsutbyggnad och 
här arbetar vi hårt för att möta efterfrågan på bandbredd. Dessa satsningar är också vad som 
möjliggjort den starka hastighetsutvecklingen i vårt bredbandsnät.   
 
En undersökning genomförd av Stiftelsen för Internetinfrastruktur, .se, 2014 visade att den största 
hastighetsökningen under perioden 2008-2013 gjordes över kabelinfrastruktur.5  
 
Den ökade efterfrågan på och investeringarna i ökad kapacitet ligger också helt i linje med PTS 
rapport ”Svensk Telemarknad 2013” där myndigheten konstaterar att:  
 
”Resultaten i rapporten för 2013 bekräftar de senaste årens utveckling, där svenska konsumenter i 
allt större utsträckning vill ha bredband med hög kapacitet, såväl genom fasta anslutningar som via 
mobilnäten”.  
 
Vid sidan av ökad kapacitet är stärkt tillgänglighet den andra starka kommersiella drivkraften bakom 
hur vi fördelar våra investeringar. Genom att förenkla designen och minska komplexiteten i våra nät 
blir de mer robusta. Hur näten designas och utvecklas spelar stor roll för hur tillförlitliga de är. Vi 
investerar stora belopp i nätnära stödsystem för att garantera proaktiva åtgärder för att se problem 
innan de leder till försämrad tillgänglighet.  
 
Vi jobbar också aktivt med att modernisera vårt nät genom att utveckla SDN (Software Defined 
Networks) och liknande system för att driva proaktiva ”varningssystem”. Därmed kommer vi kunna 
agera innan fel påverkar kund och vi blir i minskande grad beroende av hårdvara.   
 
Vi ser hur detta investeringsarbete avspeglas i ökad kundnöjdhet och minskad så kallad ”churn”. För 
sista kvartalet 2014 redovisade vi en churn på 14,2 %, att jämföra med 16,4 % två kvartal tidigare 
(notera att den största andelen kunder som väljer att avsluta sitt abonnemang hos Com Hem gör det på 
grund av flytt).  
 
Från en ren kommersiell utgångspunkt kan vi inte avläsa något i våra kunders beteenden eller i deras 
kommunikation med vår kundtjänst som skulle stödja att de problem som Förslaget söker lösa utgör 
ett stort problem på den svenska bredbandsmarknaden. 
 
 

3. Förslaget – en reglering av hur och inte av vad 
 
3.1 Regleringens syfte 

I konsekvensutredningen redogör PTS för de syften som myndigheten har med Förslaget: 
 
” 

1. Att tydliggöra för tillhandahållare vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att säkerställa att 
verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. 

2. Att, genom att ställa krav på skyddsåtgärder, öka driftsäkerheten i nät och tjänster. 
3. Att tydliggöra för slutanvändaren vilken driftsäkerhet de kan förvänta sig från sina 

tillhandahållare” 

                                                      
5 https://www.iis.se/docs/Bredbandskollen_surfhastighet_i_Sverige_2008-2013.pdf  

https://www.iis.se/docs/Bredbandskollen_surfhastighet_i_Sverige_2008-2013.pdf
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Tolkningen av detta borde vara att PTS anser att det finns (minst) tre olika problem: 
 

För det första att driftsäkerheten på ett eller annat sätt riskeras av att tillhandahållarna inte vet hur de 
ska uppnå rimliga krav på driftsäkerhet. Detta trots att lagen tydligt föreskriver att en sådan skyldighet 
föreligger och trots att PTS inte redogör för att tillhandahållarna inte lever upp till detta krav idag. 
 

För det andra att det finns ett behov av att öka driftsäkerheten i nätet på de områden som PTS 
föreskriver och att kostnaden för detta då också rimligen står i proportion till denna 
säkerhetsförbättring. 
 
För det tredje att slutanvändaren uppfattar bristande driftsäkerhet som ett problem och att de inte är 
tillräckligt väl informerade av sin tillhandahållare vad gäller förväntad driftsäkerhet. 
 
Enligt Com Hem går det inte att påvisa att något av dessa tre förhållanden föreligger. Det framgår 
heller inte av konsekvensutredningen att så skulle vara fallet.  
 
Att PTS i konsekvensutredningen inte hänvisar till sin knappt tre månader gamla egna ”Risk – och 
sårbarhetsanalys” är också värt att notera. Där är en tydlig slutsats att myndigheten anser att 
tillhandahållarna står väl rustade för att möta eventuella störningar. 6 
 
3.2 Ett stort kliv från Allmänna råd till bindande föreskrifter 

I tillägg till att PTS faktaunderlag är bristfälligt, vill Com Hem även peka på att myndigheten i sin 
framställan inte på ett övertygande sätt redogör för varför det krävs bindande föreskrifter. I den 
juridiska framställningen under avsnitt 7 redogör Com Hem närmare för varför vi anser att PTS 
genom denna typ av teknisk detaljreglering i bindande föreskrifter, överskrider det mandat som lagen 
ger myndigheten. 
 
I konsekvensutredningen skriver PTS: 
 
”Syftet med nu föreslagna föreskrifter är främst att förtydliga vilka tekniska och organisatoriska 
åtgärder som tillhandahållare ska vidta för att säkerställa en rimlig nivå av driftsäkerhet vid 
tillhandahållandet av allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster.” 
 
Förslaget tar sin utgångspunkt i 5 kap. 6 b § Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), 
som stadgar att den som tillhandahåller dylika nät och tjänster ”ska vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på 
driftsäkerhet.” 
 
I lagen står det vidare att ”De åtgärder som vidtas ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som, 
med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till 
risken för störningar och avbrott.” 
 
I konsekvensutredningen redogör PTS för de beslutsalternativ myndigheten har stått inför:  

 att endast justera vissa begrepp i de idag gällande allmänna råden, 
 att utfärda nya allmänna råd 

                                                      
6 http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2014/PTS-RSA-PTS-ER-2014-28-Elektronisk-kommunikation.pdf 
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 att utfärda föreskrifter och i dessa ställa detaljerade krav på hur tillhandahållare ska uppnå ett 
visst skydd, istället för att, som i föreliggande förslag, uppställa krav på vad som ska uppnås, 
eller  

 att fastställa miniminivåer av tillgänglighet för olika tjänster 

Det skäl PTS anför för att utfärda föreskrifter (istället för att justera de allmänna råden) är den 
elektroniska kommunikationens ökande betydelse i samhället. Myndigheten redovisar – som påpekats 
ovan - dock inte någon statistik som visar att de problem man säger sig vilja åtgärda blir större. Man 
redovisar heller inte något underlag som visar att tillhandahållarna inte hörsammat eller i 
tillfredsställande utsträckning levt upp till de nu gällande allmänna råden.  
 
PTS visar heller inte på något ställe i konsekvensutredningen att den nuvarande ordningen i andra 
avseenden inte har fungerat.  
 
EU:s byrå för Nätverks- och Informationssäkerhet (ENISA) redogör i Technical Guideline on Security 

Measures dessutom för en syn på driftsäkerhet som får sägas avvika från den linje som PTS nu väljer. 
Com Hems bedömning är att Förslaget – genom sin detaljreglering – snarast går emot ENISAs 
rekommendationer. Detta redogör vi närmare för under vårt juridiska avsnitt under punkt 7.6. 7 
 
3.3 Förslaget reglar hur och inte vad 

PTS menar själva att man i de föreslagna föreskrifterna väljer att fastställa vad som ska uppnås, inte 
hur det ska uppnås. I praktiken stämmer det inte alls. 
 
Från ett operativt företagsperspektiv blir det närmast en lek med ord. Frågan om när vad blir hur är 
glidande och om myndigheten för hårt och på en alltför konkret nivå definierar vad, blir 
manöverutrymmet för hur högst begränsat. 
 
PTS definierar inte vad i termer av upptid eller andra tillgänglighetsmått som är relevanta för 
konsumenten, utan som krav på redundans och reservkraft. Dessutom på detaljnivå för olika klasser av 
nät.  
 
Förslaget innebär en reglering på en så låg abstraktionsnivå att tillhandahållarna i praktiken är 
hänvisade till implementering av en av PTS fastslagen teknik. Det är vår egen bedömning, men det är 
också så man rimligen ska tolkas PTS egna skrivningar. 
 
En indikation på hur specifik PTS är i sina krav är myndighetens beskrivning av vilka aktörer som 
skulle kunna tänkas gynnas av Förslaget: 
 
”Kraven kommer i vissa fall att leda till ökade investeringar inom exempelvis redundans, 
reservkraft och skalskydd, beroende på vilken skyddsnivå som tillhandahållare har inom dessa 
områden idag. Detta kan innebära att vissa företag som tillhandahåller sådan utrustning kan få en 
ökad efterfrågan på vissa produkter eller tjänster. Eftersom de föreslagna föreskrifterna och 
allmänna råden främst ställer krav på vad som ska uppnås, och inte hur, är det inte möjligt att göra 
en korrekt eller uttömmande uppräkning av samtliga företag vars produkter eller tjänster kan 
komma att påverkas av kraven, men det kan t.ex. röra sig om företag som levererar batterier, 

                                                      
7 http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/Incidents-reporting/technical-guideline-on-
minimum-security-measures 
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nätutrustning, skalskydd, inbrottslarm, utbildningar inom riskanalysområdet, tester av exempelvis 
mjukvara, eller system för behörighetskontroll.” 
 

Uppräkningen indikerar vilken nivå av vad som myndigheten har valt. De som gynnas av förslaget är 
de företag som levererar den typ av tekniska lösningar som PTS fastslagit. 
 
3.4 PTS ser bara en möjlig lösning 

I konsekvensutredningen framgår också att PTS tekniska bedömning – där synpunkterna från Com 
Hem och andra aktörer under beredningsprocessen gått i helt annan riktning – är att det i praktiken 
bara finns en definierad typ av lösningar:  
 
”Mot bakgrund av det ökande användandet och beroendet av elektronisk kommunikation bedömer 
PTS att föreskriftsformen är nödvändig då det inte är ändamålsenligt att ge utrymme för 
tillhandahållare att själva avgöra om en åtgärd ska vidtas eller inte eftersom: 
 

1. PTS bedömer att det inte finns många alternativa sätt att uppnå samma resultat, 
2. PTS bedömer att det är viktigt med tydligare krav för att åstadkomma en enhetlig 

tillämpning hos tillhandahållarna, samt att 
3. Allmänna råd riskerar att skapa lösningar hos tillhandahållarna vars lämplighet i större 

utsträckning än vad som är fallet med föreskriftskrav behöver bedömas i tillsyn, vilket 
tenderar att skjuta på vidtagandet av åtgärder och bedömningar om dessa längre fram i 
tiden” 

PTS gör i punkt 1 bedömningen att det vad man ska reglera kan och måste vara mycket specifikt. I 
punkt 2 understryker myndigheten att tillämpningen måste vara enhetlig – d.v.s. tillhandahållarna ska i 
princip välja samma hur.  
 
Slutligen framför PTS i punkt 3 ett närmast internadministrativt argument. Genom att reglera mot 
enhetlighet minskar behovet av tillsyn. Detta måste vara ett argument av högst begränsad relevans. Det 
kan inte vara rimligt att införa en skadlig reglering, bara för att det underlättar tillsynsmyndighetens 
arbete.  
 
Mot bakgrund av att PTS inte kan påvisa att avbrotten och störningarna ökat i nätet eller att de 
allmänna råden inte har fungerat, kan inte Com Hem se skäl som motiverar att myndigheten tar detta 
steg mot att etablera en enhetlig reglering. 
 
3.5 Förslaget går på tvärs med europeiska regleringstrender 

PTS hävdar att motsvarande regleringar genomförts i Finland och Norge. Vad den finska erfarenheten 
beträffar så redovisar vi en rad betydande skillnader nedan under avsnitt 7.  
Det norska exemplet (som dessutom är betydligt mer begränsat) har mött massiv kritik, främst från 
branschen. En rad operatörer har anfört klagan mot förslaget och frågan processas fortfarande. Ett 
betydligt mer begränsat, hårt kritiserat och ännu inte genomfört norsk förslag kan rimligen inte ha 
någon större bäring på den svenska processen.  
 
Den linje som PTS väljer i förslaget avviker tvärtom från den utveckling som vi ser i övriga Europa. 
Vi har i kontakt med vår Europeiska samarbetsorganisation Cable Europe fått tydliga indikationer om 
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att den väg som PTS vill att Sverige ska gå skiljer sig från den mer öppna regleringsordning som man 
väljer i övriga europeiska länder. 
 
En bild som bekräftas av medarbetare på Com Hem med lång branscherfarenhet från andra länder, 
men också av konkurrenter vi varit i kontakt med. Förslaget är en mycket ovanlig regleringsväg.  
 
Förslaget harmonierar helt enkelt inte med den regulatoriska utvecklingen inom EU. Com Hem kan 
slutligen också konstatera att PTS i konsekvensutredningen inte gör någon egentlig genomgång av om 
så verkligen skulle vara fallet. 
 
 

4.  Sociala och ekonomiska konsekvenser 
 
4.1 Förslaget redogör inte för hur investeringsviljan påverkas 

I avsnitt 6.1 av konsekvensutredningen berör PTS de sociala konsekvenserna av Förslaget.  
 
Myndigheten skriver: 
 
”Ett av huvudsyftena med den föreslagna regleringen är att driftsäkerheten i nät och tjänster ska 
öka, vilket ur ett socialt perspektiv bl.a. bedöms kunna medföra:  

- högre tillgänglighet till elektroniska kommunikationer, innefattandes bl.a. grundläggande 
samhällstjänster, såsom larmnumret 112, trygghetslarm och samhällsinformation på 
internet,  

- högre tillit till elektroniska kommunikationstjänster, och  
- flexiblare arbetsmarknad och utbildningssektor. Tack vare fungerande tjänster möjliggörs 

såväl distansarbete som distansutbildning.” 
 

I det följande resonemanget pekar PTS på att en ”möjlig negativ social konsekvens” är att de 
investeringar som Förslaget tvingar tillhandahållarna att göra tränger undan andra investeringar.  
 
”Detta är således en mycket viktig parameter att beakta vid framtagandet av kraven, samtidigt som 
PTS kan konstatera att sambandet mellan ökade kostnader och minskad investeringsvilja inte fullt 
behöver motsvara varandra, dvs. bara för att ett visst krav inte skulle ställas så innebär inte det per 
automatik att den uteblivna kostnaden oavkortat skulle gå till utbyggnad av nät och tjänster. Den 
lönsamhet som marknadens aktörer generellt har uppvisat under senare år talar också emot att 
sambandet skulle vara så definitivt.” 
 

Detta får betecknas som närmast en förhoppning eller ett önsketänkande från myndighetens sida. I 
grunden finns det naturligtvis en stark efterfrågedriven investeringsvilja i branschen, men om företag 
som Com Hem och våra ägare/finansiärer tvingas investera sitt kapital i specifika tekniska lösningar 
som PTS föreskriver, så kommer det givetvis tränga undan andra investeringar. Tillgången på kapital 
är begränsad. 
 
PTS bedömning av hur Förslaget påverkar investeringsviljan får betecknas som en spekulation 
gränsande till from förhoppning. 
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4.2 PTS kvantifierar inte nyttan eller kostnaden för regleringen 

PTS redogör inte för några beräkningar eller studier som påvisar hur stor den förbättrade sociala 
nyttan kan komma att bli. Inte heller görs någon beräkning av vad kostnaden kan få för negativ social 
betydelse, dels genom lägre utbyggnadstakt och dels genom högre priser. 
 
PTS borde exempelvis kunna redogöra för hur ökade kostnader för enskilda bredbandskonsumenter 
påverkar distansarbete och distansutbildning. Det är inte orimligt att anta att ett högre pris för dessa 
tjänster har en avsevärt större negativ inverkan än den positiva effekt en marginellt förbättrad 
tillgänglighet kan tänkas ha.  
 
Vår entydiga erfarenhet av hur kunder på den här marknaden beter sig talar för att de sammantagna 
effekterna av förslaget kommer att vara negativa. Det är kapacitet, hastighet och priser, inte 
tillgänglighet i extrema situationer, som framförallt styr kundbeteende. 
 
I konsekvensutredningen görs vidare en genomgång av de samhällsekonomiska konsekvenserna av 
Förslaget. PTS använder en tämligen grovhuggen samhällsekonomisk modell för att hävda att ett 
heldagsavbrott för 200 000 till 400 000 abonnenter i ett bredbandsnät kostar ”cirka 88 till 175 

miljoner” kronor i produktionsbortfall. 
 
Oavsett robustheten i denna beräkning kan man konstatera tre saker: 

- PTS redogör inte för sannolikheten för ett dylikt avbrott eller för en förväntad årlig frekvens. 
Vilket innebär att nyttan av att sänka risken för denna händelse inte kan värderas 

- PTS redogör inte för profilen på de berörda kunderna och vilka andra redundanslösningar de 
kan tänkas ha – exempelvis betalar många kommersiella kunder rejält mer för högre 
leveranssäkerhet, samtidigt som många privatkonsumenter är betydligt mindre känsliga 

- PTS gör heller ingen bedömning av sannolikheten för att de berörda konsumenterna vid en så 
omfattande händelse har övriga förutsättningar – framförallt egen elförsörjning – för att kunna 
använda redundanta tjänster för bredband. Den händelse som utlöser ett så stort avbrott kan 
förvisso inträffa isolerat i bredbandsnätet, men mer sannolikt är att det är resultatet av extremt 
väder eller andra externa händelser 

 
4.3 Förslaget bortser från att det finns en marknad för tillgänglighet 

I sina samhällsekonomiska resonemang påstår PTS slutligen att ”Mycket talar således för att 

avbrott kostar samhället betydligt mer än marknadspriset för de uteblivna tjänsterna.” 

 

Med detta antar vi att PTS menar att de kostnader som uppstår om bredbandstjänsten inte levereras är 
större än det kunderna betalar för just denna tjänst.  
 
Det är förvisso korrekt. Men det är inte en relevant jämförelse. Det är som att hävda att kostnaden för 
att taxin till ett viktigt möte inte kommer är högre än kostnaden för själva taxiresan. Det är att blanda 
äpplen och päron. 
 
Den relevanta jämförelsen handlar om betalningsviljan för att minska risken för att råka ut för detta 
avbrott. Är jag som konsument exempelvis villig att betala 50 procent mer för min tjänst om jag vet att 
risken för att 1 % av de avbrott som kan drabba mig minskar med 90 procent?  
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Är mitt möte så viktigt att jag för säkerhets skull beställer och betalar för två taxibilar? Tre? Fem? 
 
Det är värdet av dessa olika förväntade produktionsbortfall och möjligheterna att påverka olika risker 
som är intäkter och kostnader i den här ekvationen. Betalningsviljan för kapacitet och tillförlitlighet 
avspeglas redan idag i det tjänsteutbud som finns. För en del kunder är det viktigt och man är villig att 
betala för det. För andra är det mindre viktigt och man kan leva med en högre risk för avbrott. 
 
PTS är naturligtvis fullt införstådda med de prisskillnader som finns på marknaden. Det finns kunder – 
framförallt företag – som är villiga att betala för de extra kostnader som följer av extra hög 
tillgänglighet. Samtidigt – och även detta borde PTS redogjort för i konsekvensutredningen – finns 
inte motsvarande betalningsvilja hos den helt dominerande gruppen av privata konsumenter.  
 
Denna marknad är naturligtvis inte perfekt. Men den styr hur Com Hem som företag investerar för att 
möta de områden där kundernas efterfrågan är starkast och det är inte där PTS med Förslaget vill 
reglera fram investeringar. 
 
Då PTS inte redovisar närmare beräkningar över kostnader, risker och betalningsvilja/nytta är det svårt 
att göra en annan bedömning än att frågan om den sociala nyttan och kostnaden av Förslaget är 
ofullständigt utredd. 
 
4.4 Förslaget tar ingen hänsyn till teknisk utveckling och innovation 

På inget område är den tekniska utvecklingen snabbare än på informationsteknikens. Det gäller även 
hur man bygger och utvecklar bredbandsnät. Utvecklingen går utomordentligt snabbt och nya tekniska 
lösningar – inom både hård- och mjukvara – introduceras ständigt. 
 
I det längre perspektivet är det här som Förslaget riskerar att få sina största negativa konsekvenser. 
Förslaget leder – åtminstone delvis - branschen in i en investeringsmässig återvändsgränd, viktigare 
investeringar trängs undan och – kanske allra viktigast – branschens aktörer får inte utveckla sina nät 
efter kundernas önskemål och med bästa tillgängliga teknik. 
 
Detta är också ett område som PTS konsekvensutredning lämnar helt utan kommentarer. Tvärtom – 
som påpekats ovan – verkar myndigheten vara av uppfattningen att det bara finns en teknisk lösning 
och att man därför kan kräva att alla implementerar den. 
 
Årtionden av erfarenhet av utvecklingen på IT- och Telekomområdet visar att denna regleringsfilosofi 
har varit fel. Detta kommer att dämpa innovationstrycket i branschen och långsiktigt försämra svensk 
konkurrenskraft på ett viktigt framtidsområde. 
 

5. Konsekvenser för Com Hem 
 
5.1 Com Hem möter de administrativa kraven 

De föreslagna föreskrifterna innehåller många administrativa krav kring övervakning, dokumentation 
och processer. Som en av Sveriges största operatörer uppfyller Com Hem redan idag lejonparten av 
dessa krav. Vår huvudinvändning är därför också riktad mot de tekniska regleringar som följer av 
förslaget. 
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Av de totalt 15 områdena som omfattas av föreskrifterna är det framförallt de tre punkter som handlar 
om redundans och strömförsörjning som vid en implementering får de största och allvarligaste 
konsekvenserna.  
 
5.2 Investeringskraven får betydande konsekvenser  

Mer i detalj kommer föreskrifterna innebära följande lösningar för de olika kategorier som PTS 
specificerar. 
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Konsekvenserna – de tekniska och ekonomiska – är störst i kategorierna B och C. Men även i övriga 
kategorier så innebär detta kostnader i tekniska och administrativa lösningar som ytterst lite eller inte 
alls påverkar leveranstryggheten och som inte på något sätt avspeglar den efterfrågan som finns hos 
våra kunder.  
 
Till de ekonomiska kostnaderna för att möta PTS föreslagna föreskrifter kommer kostnaden för att vi 
låser fast oss vid tekniska lösningar som kan vara obsoleta om bara några år. 
 
Kostnaderna för dessa investeringar kommer naturligtvis bäras av dem som köper tjänsterna. Således 
blir den största konsekvensen att tillhandahållare tvingas ta mer betalt, samtidigt som man kommer att 
erbjuda en tjänst som inte är av högre kvalitet. 
 

6. Beredningsförfarandet 
 
6.1 PTS har inte lyssnat på branschen 

I konsekvensutredningen hänvisar PTS till det samråd som skett med marknadens aktörer. 
 
”PTS har under arbetets gång kontinuerligt stämt av utkast till krav, kostnadsberäkningar, och 
besvarat de frågor som tillhandahållarna har haft, såväl genom återkommande 
referensgruppsmöten, som genom bilaterala möten eller telefonsamtal med ett urval av 
tillhandahållare.” 
 
Com Hem delar inte den verklighetsbeskrivningen.  
 
Com Hem har vid ett flertal tillfällen framfört motsvarade kritik som den vi framför i detta remissvar. 
Vi har sökt förklara för PTS hur vårt bredbandsnät fungerar och utvecklas, men också varför PTS 
förslag inte alls ökar tillgängligheten på det sätt som andra alternativa investeringar skulle göra.  
 
Detta har vi framfört vid de tillfällen frågan kommit på bordet i Driftsäkerhetsforum, genom vårt 
yttrande i ärendet daterat 2013-09-10 och inte minst vid ett möte med PTS på Com Hems huvudkontor 
den 19 april 2013.  
 
6.2 PTS redogör inte för varför branschens invändningar avvisas 

Då Förslaget är mycket långtgående och invändningarna kända sedan tidigare utgår vi från att PTS gör 
bedömningen att de starka invändningar som industrin har haft på ett eller annat sätt är felaktiga. 
 
PTS skriver i konsekvensutredningen: 
”Efter diskussioner och informationsinhämtning från marknadens aktörer har PTS vid ett flertal 
tillfällen reviderat kraven så att dessa inte ska bli alltför betungande eller riskera att inte ge önskad 
effekt.” 
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Com Hem noterar att detaljer i kraven reviderats under beredningsperioden, men den grundläggande 
kritiken är fortfarande i huvudsak helt obesvarad. Vår uppfattning är att PTS inte tagit till sig av de 
tekniska och ekonomiska invändningar som Com Hem – och ett flertal andra aktörer – har framfört till 
myndigheten. Att förslaget är ekonomiskt mycket betungande och att PTS inte tydligt definierar 
problemet är fortfarande uppenbart.  
 
Redan i september 2013 (se bilaga 1) uttryckte Com Hem sin oro för de kostnader som förslaget 
skulle innebära ”för att bygga om och komplettera framförallt de lägre nivåerna i nätet”.  
 
Så tidigt som för knappt 18 månaders sedan var alltså PTS informerad om branschens oro för att 
beräkningarna av investeringskostnader var kraftigt underskattade. Och då bortser vi från tidigare 
kommunikation från oss och våra konkurrenter. 
 
I brevet från den 19 september 2013 är Com Hem dessutom tydligt med att de förslag som PTS lägger 
fram skiljer sig från vad myndigheten informerat om på referensgruppsmötena.  
Com Hem menar därför att beredningsförfarandet har varit ytterst otillräcklig.  
 
Mot bakgrund av de betydande ekonomiska och tekniska följdverkningarna av Förslaget vill Com 
Hem slutligen anmärka att en remisstid på tjugo arbetsdagar (eller tjugofem vid förlängning) måste 
betraktas som utomordentligt kort. 
 
 

7. Com Hems legala synpunkter på Förslaget 
 
Utöver de invändningar vi redogör för ovan finner vi ett antal juridiska tunga skäl för att förslaget bör 
dras tillbaka vilka vi redogör för nedan.  
 
7.1 Förslaget kan  inte genomföras som föreskrifter  

Förslaget innebär väsentliga förändringar av LEK, särskilt 1 kap. 1-2 §§ och 5 kap. 6b § LEK. 
 
Förslaget kan därför inte, om det alls ska genomföras, genomföras genom föreskrifter från PTS. De 
materiella invändningar som framförs i det följande är dock relevanta även om Förslaget skulle 
genomföras genom en ändring av LEK. 
 
 

Utrymmet för PTS att utfärda föreskrifter avseende 5 kap. 6b § LEK begränsas av utformningen av 
bemyndigandet i LEK och 30 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. 
 
Sista meningen i 5 kap. 6b § LEK anger att föreskrifter får meddelas ”om på vilket sätt skyldigheten 
ska fullgöras och om undantag från skyldigheten”.  
 
”Skyldigheten” för tillhandahållarna består i att vidta lämpliga och rimliga åtgärder som i det enskilda 
fallet är ägnade att skapa en säkerhetsnivå som – med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna 
– är anpassade till risken för störningar och avbrott. 
 
Förslaget innebär dock inte ett förtydligande på vilket sätt denna skyldighet ska fullgöras. Som 
utvecklas nedan innebär istället Förslaget att en helt ny ordning införs med en preciserad enhetlig 
säkerhetsnivå bestående av generella (inte anpassade) obligatoriska krav på driftsäkerhetsåtgärder. 
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LEK stadgar inte någon skyldighet att följa en enhetligt satt säkerhetsnivå bestående av precisa 
obligatoriska krav på åtgärder. 
 
Så som även anges i PTS Risk- och sårbarhetsanalys 2014, är huvudregeln att det är tillhandahållarna 
som har ansvar för sina nät och tjänster. Inom ramen för vad som är kommersiellt möjligt på en 
konkurrensutsatt marknad, ska tillhandahållarna vidta åtgärder för att skydda sina respektive delar av 
infrastrukturen mot störande eller hindrande incidenter. Konkurrensen är en drivkraft för att 
operatörerna ska bygga nät med tillfredsställande driftsäkerhet och upprätthålla god beredskap för att 
kunna åtgärda störningar och fel som uppstår.  
 
Enligt prop. 2002/03:110 (se kapitel 11) syftar bestämmelserna i LEK till att enskilda och myndigheter 
får tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte när det 
gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet. Det är följaktligen 
konkurrensen och internationell harmonisering som ska vara de främsta medlen för att uppnå syftet. 
Detta följer även av 1 kap. 1 § LEK. 
 
Detta talar starkt mot Förslaget som föreskriver en enhetlig säkerhetsnivå bestående av långtgående 
generella och absoluta skallkrav på precisa åtgärder avseende redundans och reservkraftsystem. 
Konkurrens- och harmoniseringsaspekterna på en nationell åtgärd i denna riktning berörs närmare i 
avsnitt 7.3 nedan. 
 
Det är tydligt att PTS avsikt med Förslaget är att införa en enhetlig nivå för driftsäkerhet och att i ett 
slag reglera en ny generell miniminivå för de åtgärder som ska vidtas. Syftena är dels att begränsa 
utrymmet för tillhandahållarna att själva göra den riskbedömning som ankommer på dem för att 
avgöra om en viss åtgärd ska vidtas, dels att begränsa behovet av tillsyn (se sidan 13 i 
konsekvensutredningen till Förslaget). Som motiv anges bland annat att det enligt PTS bedömning inte 
finns många sätt att uppnå samma resultat.  
 
Det ankommer dock inte på PTS att föreskriva en enhetlig säkerhetsnivå avseende de åtgärder som ska 
gälla generellt. Genom Förslaget föreskriver PTS hur infrastruktur och förbindelser ska byggas. Detta 
ger Förslaget starka drag av återreglering vilket äventyrar marknaden för elektronisk kommunikations 
karaktär av avreglerad marknad. 
 
Det är inte syftet med vare sig 5 kap. 6b § LEK eller artikel 13a i ramdirektivet att införa en one-size-

fits-all standard, dvs. en enhetlig preciserad nivå av ”vad” som generellt ska vidtas (jämför artikel 13a 
i ramdirektivet som talar om ”en lämplig säkerhetsnivå för den beräknade risken”). Förslaget avviker 
därvid även kraftigt från exempelvis ENISA:s Technical Guideline on Security Measures där det på 
sidan 3 anges att: 
 
“One size does not fit all: Neither the high-level security objectives nor the detailed security measures 

should be seen as binding recommendations about which are appropriate security measures for 

providers to take. The reason is that the electronic communications sector is very diverse; large 

incumbents, small service providers, black fibre operators, virtual mobile network operators, ISPs 

offering only DSL, et cetera. In each setting the risks are different and it is up to the providers to 

assess the risks and decide which are appropriate security measures to take. This document is 

intended as a tool for NRAs who supervise the sector. It could be used as a structure for self-

assessments, audits and audit reports, guidance for providers, or as a mapping to international 

network and information security standards used in the electronic communications sector.” 
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Konsekvensutredningen hänvisar till ENISA:s vägledningar till stöd för att Förslaget är förenligt med 
EU-rätten (se härom i avsnitt 7.3 nedan)). ENISA:s vägledningar och rekommendationer är dock just 
vägledningar och rekommendationer för självkontroll och till stöd för tillsyn. ENISA:s vägledningar är 
inte avsedda att göras till generellt bindande regler.  
 
På sidan 8 i Technical Guideline on Security Measures anges följande:  
 
“Remark about minimum security measures; Neither the high-level security objectives in this 

document nor the detailed security measures should be seen as binding recommendations about which 

are appropriate security measures for providers to take. So, for example, the security measures at 

level 1 are not to be considered “the minimum” for the sector. Risks are different for different 

providers and it depends on the specifics (the setting, the type of provider, the type of services offered, 

the assets in question, etc.) which security objectives are important and which measures are 

appropriate.”   

 
ENISA uttalar sig förvisso inte om hur artikel 13a i ramdirektivet ska förstås, men det är tydligt att 
Förslaget baseras på ett avvikande synsätt än EU:s expertorgan för nätverks- och 
informationssäkerhet. 
 
Även Regelrådet reagerar i sitt yttrande över Förslaget och ifrågasätter hur PTS kan stödja Förslagets 
obligatoriska kravnivå på ENISA:s vägledande rekommendationer. 
 
I konsekvensutredningen anges att PTS valt att detaljreglera krav på ”vad” istället för krav på ”hur”. 
Detta stämmer dock inte. Förslaget innebär en detaljreglering av hur tillhandahållarna ska säkerställa 
exempelvis redundans. I 16 § anges att redundanta tillgångar ska vara placerade i geografiskt lämpligt 
separerade områden samt att tillgångar i klass B ska vara placerade i separata brandceller. Detta är 
tydliga detaljkrav avseende hur tillhandahållarna ska säkerställa driftsäkerhet, dvs. att detta ska ske 
genom redundanta förbindelser som ska vara utformade på visst sätt. Förslaget är därför inte heller 
förenligt med konsekvensutredningen. Det kan dessutom ifrågasättas om dylika detaljkrav är effektiva 
för att uppnå syftet med LEK:s krav på rimliga, lämpliga och riskanpassade åtgärder och om Förslaget 
därmed är förenligt med proportionalitetsprincipen (se avsnitt 7.2 nedan). 
 
Införandet av en enhetlig obligatorisk säkerhetsnivå innebär därför en väsentlig förändring av LEK 
och innehåller nya skyldigheter som, om de alls ska införas, förutsätter att LEK ändras. 
 
7.2 Förslaget är inte förenligt med proportionalitetsprincipen i LEK 

Av både 1 kap. 2 § LEK och lagens förarbeten följer även att alla åtgärder som vidtas med stöd av 
lagen inte får vara mer ingripande än som framstår som rimligt och att de ska vara proportionella med 
hänsyn till lagens syfte. Denna proportionalitetsprincip är även inbyggd i 5 kap. 6b § LEK och artikel 
13a ramdirektivet i det att driftsäkerhetsåtgärder ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som är 
anpassad till risken för störningar och avbrott och som beaktar tillgänglig teknik och kostnaderna för 
åtgärden. Av prop. 2010/11:115 (sidan 169) följer att en proportionalitetsbedömning måste göras i 
varje enskilt fall av vilka åtgärder som krävs av tillhandahållarna.  
 
Förslaget innebär dock ett strukturellt åsidosättande av proportionalitetsprincipen. 
 
Med Förslaget skulle det införas ett selektivt undantagsförfarande i 24 § avseende kraven på 
redundans och reservkraftsystem. Dessa krav är förvisso de absolut mest betungande och 
kostnadsdrivande kraven, vilket i och för sig motiverar en undantagsmöjlighet, men Förslaget innebär 
likväl att tillhandahållarna ska behöva ansöka om att proportionalitetsprincipen ska tillämpas i det 
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enskilda fallet. Förslaget hoppar således över proportionalitetsbedömningen inför en åtgärd och inför 
en nyordning där denna bedömning sker i efterhand via ett undantagsförfarande. 
 
En sådan ordning är oförenlig med LEK i dess nuvarande utformning och utgör därmed en väsentlig 
nyhet som förutsätter, om den alls ska införas, att LEK ändras. 
 
Även om Förslaget skulle genomföras genom en ändring av LEK kan det starkt ifrågasättas om den 
skärpning och inriktning som Förslaget innebär är förenlig med proportionalitetsprincipen i LEK och 
ramdirektivet. 
 
Frågan som måste ställas är om de åtgärder som Förslaget innebär, när de ställs mot kostnaderna, dels 
är nödvändiga givet hur nuvarande regelverk och tillsyn fungerar, dels om de är effektiva givet de 
risker för avbrott och störningar som bör adresseras. 
Av konsekvensutredningen framgår att anledningarna till Förslaget är att användandet och beroendet 
av elektroniska kommunikationstjänster ökar i samhället (se t.ex. avsnitt 3.1), att antalet incidenter inte 
minskar (se t.ex. avsnitt 7) samt lärdomar från planlagd och incidentstyrd tillsyn (se t.ex. avsnitt 4.1). 
 
Eftersom det saknas stöd för att antalet incidenter ökar mer än den ökade användningen av elektronisk 
kommunikation måste grundanledningen till Förslaget ifrågasättas. Nödvändigheten av en 
regelskärpning på det sätt som förespråkas i Förslaget måste även bedömas mot bakgrund dels av vilka 
risker och hot som främst bör adresseras, dels hur dagens tillsyn fungerar. 
 
En relevant fråga är om PTS anser att nuvarande regelverk inte ger PTS de verktyg som behövs för att 
säkerställa efterlevnad av 5 kap. 6b § LEK. Att så skulle vara fallet framgår dock inte av den 
tillsynspraxis och de rapporter och uttalanden från PTS som Com Hem känner till.  
 
Eftersom Förslaget, enligt konsekvensutredningen, utgör ett förtydligande av vilka åtgärder som 
tillhandahållare ska vidta enligt 5 kap. 6b § LEK, anser sig PTS rimligtvis inte sakna befogenhet att 
med stöd av gällande regelverk förelägga en tillhandahållare i ett enskilt fall att, exempelvis, 
säkerställa redundanta förbindelser mellan samtliga tillgångar inom och mellan klasserna A, B och C 
(se 19 § i Förslaget).  
 
Com Hem känner inte till någon allmän eller särskild kritik från PTS mot Com Hem bestående i att 
driftsäkerheten är för låg på grund av avsaknaden av redundanta förbindelser eller reservkraftsystem 
eller tillsynen av driftsäkerheten försvåras i dessa avseenden. Såvitt Com Hem känner till har PTS inte 
heller drivit dylika frågor i något tillsynsärende vilket i så fall talar för att behovet av dylika åtgärder 
inte uppkommit. 
 
Detta talar därför mot att det skulle vara nödvändigt att införa en ny enhetlig obligatorisk 
säkerhetsnivå i dessa avseenden.  
 
Om PTS istället anser sig sakna möjlighet att med stöd i gällande regelverk förelägga en 
tillhandahållare att t.ex. säkerställa redundanta förbindelser mellan samtliga tillgångar inom och 
mellan klasserna A, B och C, innebär detta att Förslaget inte är ett förtydligande av vilka åtgärder som 
ska vidtas enligt 5 kap. 6b § LEK, utan att det istället är fråga om införande av en helt ny skyldighet, 
dvs. en väsentlig ändring av lagen som inte omfattas av PTS bemyndigande. 
 
Nästa fråga är om Förslaget är ett effektivt sätt att uppnå syftet med 5 kap. 6b § LEK, dvs. en god men 
rimlig driftsäkerhet med beaktande av tekniska möjligheter och kostnaderna och som är anpassade till 
risken för störningar och avbrott. 
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Med hänsyn till att Förslaget avser att reglera hur tillhandahållarna ska anlägga förbindelser för att 
adressera en mycket liten del av otillgänglighetsproblemen till en mycket hög kostnad (se  avsnitt 2 
och 4 ovan) blir konsekvenserna av Förslaget att driftsäkerheten inte ökar, att andra mer befogade 
investeringar och åtgärder inte vidtas samt att kostnaderna för slutkund kan komma att öka kraftigt 
trots att kunderna inte efterfrågat åtgärderna.  
 
Förslaget är därför inte ägnat att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och 
kostnaderna, är anpassad till risken för störningar och avbrott. De åtgärder som Förslaget innebär är 
följaktligen inte förenligt 5 kap. 6b § LEK eller med proportionalitetsprincipen i 1 kap. 2 § LEK. 
 
7.3 Föreskrifternas överensstämmelse med EU-rätten 

Enligt avsnitt 8 i konsekvensutredningen är Förslaget i överensstämmelse med Sveriges skyldigheter 
enligt EU-rätten. PTS grundar detta på att Förslaget anges vara baserat på två vägledande 
rekommendationer från ENISA som representerar en harmoniserad tillämpning av de nationella regler 
som genomför artikel 13a genom den arbetsgrupp som drivs av ENISA.  
 
Även om så vore fallet är detta inte samma sak som att Förslaget är i överensstämmelse med EU-
rätten. ENISA:s vägledningar är inte allmänt bindande rättsakter och det har därför inte prövats om de 
är i överensstämmelse med ramdirektivet eller EU-rätten i övrigt.  
 
ENISA:s vägledningar är dessutom rekommendationer avsedda att ge stöd och vägledning för 
anpassad tillämpning i olika situationer – inte att göras till generellt bindande föreskrifter i ett enskilt 
medlemsland. Även Regelrådet har reagerat på detta i sitt yttrande över Förslaget den 19 januari 2015.  
 
Med hänsyn härtill samt med beaktande av det som anförs i det följande måste Förslagets förenlighet 
med Sveriges skyldigheter som medlemsstat i den Europeiska unionen ifrågasättas.  
 
7.3.1 Förslagets förhållande till ENISA:s rekommendationer 

Som framförts ovan ställer sig Com Hem frågande till att föreskrifterna verkligen överensstämmer 
med ENISA:s rekommendationer. I Technical Guideline on Security Measures framhåller ENISA att 
sektorn för elektronisk kommunikation är mycket diversifierad och att riskerna är olika i varje 
situation varför det är upp till tillhandahållare att bedöma riskerna och bestämma vilka 
säkerhetsåtgärder som är lämpliga att vidta. Vidare anges att syftet med denna rekommendation är att 
skapa ett verktyg för tillsynsmyndigheterna som kan läggas till grund exempelvis för 
självbedömningar, tillsyn och rekommendationer. 
 
ENISA anger uttryckligen i rekommendationen att de säkerhetsåtgärder som nämns inte ska ses som 
bindande rekommendationer på lämpliga åtgärder. Vidare framhåller ENISA att 
informationsteknologin och kunskapen hos de som attackerar näten är under ständig förändring vilket 
får till följd att de åtgärder som anses utgöra ”best practice” förändras snabbt. Det gör det mycket svårt 
att ta fram krav på säkerhetsåtgärder som är både långsiktiga och lämpliga för den bredd av 
tillhandahållare och nät som finns på marknaden. 
 
Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till hur diversifierad marknaden för elektronisk kommunikation är, 
utan reglerna är i allt väsentligt desamma för alla tillhandahållare oavsett deras storlek eller vilken typ 
av nät eller tjänster de tillhandahåller. Detta eftersom det enligt PTS är ”viktigt med tydligare krav för 

att åstadkomma en enhetlig tillämpning hos tillhandahållarna” (se avsnitt 4.1 i 
konsekvensutredningen). Denna slutsats står i skarp kontrast till ENISA:s uppfattning. 
 



Stockholm 2015-03-02 

20 
 

För att illustrera skillnaden kan krav på reservkraft nämnas. I Förslaget uppställs exakta krav på hur 
länge reservkraftsystem ska kunna upprätthålla driften i olika situationer samt hur tillhandahållarna 
ska kontrollera och testa reservkraftsystemen (se 21-22 §§). De säkerhetsåtgärder som föreslås i 
ENISA:s rekommendation Technical Guideline on Security Measures i detta avseende är följande: 
 
Sophistication level 1 (basic) 

 Ensure security of supplies, such as electric power, fuel or cooling. 
 

Sophistication level 2 (industry standard) 
 Implement a policy for security of critical supplies, such as electrical power, fuel, etc. 
 Implement industry standard security measures to protect supplies and supporting facilities.    

 
Sophistication level 3 (state of the art) 

 Implement state of the art security measures to protect supplies. 
 Review and update policy and procedures to secure supplies regularly, taking into account 

changes and past incidents 
 

Detta visar att Förslaget utgör en väsentlig begränsning av tillhandahållarnas handlingsutrymme 
jämfört med ENISA:s rekommendationer. Det kan därför ifrågasättas om Förslaget är förenligt med 
ENISA:s vägledande rekommendationer och ytterst med ramdirektivet. 
 
7.3.2 Tekniska handelshinder  

Av inledningen till ramdirektivet framgår att åtgärder som skulle kunna påverka handeln mellan 
medlemsländer är åtgärder som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, skulle kunna påverka 
handelsmönstren mellan medlemsländer på sådant sätt att det skulle kunna utgöra ett hinder för den 
inre marknaden. Det rör sig om åtgärder som har omfattande konsekvenser för operatörer eller 
användare i andra medlemsländer, bland annat åtgärder som påverkar priserna för användare i andra 
medlemsländer, åtgärder som inverkar på ett i ett annat medlemsland etablerat företags möjligheter att 
tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster och åtgärder som inverkar på möjligheterna att 
tillhandahålla tjänster på gränsöverskridande basis samt åtgärder som påverkar marknadsstrukturen 
eller tillträdet till marknaden och som har konsekvenser för företag i andra medlemsländer. 
 
Om Förslaget genomförs kommer det ställas långtgående tekniska krav på tillhandahållare som är 
verksamma i Sverige samtidigt som deras utrymme för att vidta anpassade säkerhetsåtgärder 
begränsas. Detta kan antas påverka tillhandahållares möjligheter att etablera verksamhet i Sverige och 
att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster från ett annat medlemsland till Sverige. Förslaget utgör 
därför en nationell åtgärd som kan påverka handeln mellan medlemsländer på ett negativt sätt.  
 
Syftet med ramdirektivet är att upprätta ett harmoniserat ramverk för lagstiftning om elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Området för driftsäkerhet enligt artikel 13a § i 
ramdirektivet är inte färdigharmoniserat (se nedan om punkten 4 i artikel 13a). Lämpligheten och 
lagligheten i att ett enskilt medlemsland går före kommissionens harmoniseringsarbete måste därför 
ifrågasättas och Förslagets förenlighet med EU-rätten bedömas utifrån bestämmelserna i EU-fördraget 
i allmänhet och bestämmelserna om fri rörlighet i synnerhet. Konsekvensutredningen innefattar dock 
ingen sådan utredning. 
 
Utvecklingen av en inre marknad för informations- och kommunikationsteknik är ett prioriterat 
område inom EU. Detta framhålls inom EU:s Europa 2020-strategi och visas inte minst av arbetet med 
att ta fram en förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk 
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kommunikation.8 I förslaget till förordningen framhålls att marknaden för elektronisk kommunikation 
inom EU till stor del är uppdelad i nationella marknader. Detta beror på att EU:s regler om till 
exempel auktorisation, regleringsvillkor och konsumentskydd genomförs på olika sätt vilket skapar 
hinder för tillträde och leder till ökade kostnader för operatörer som vill etablera sig i flera 
medlemsländer eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. Dessa marknadshinder mot elektronisk 
kommunikation drabbar i sin tur konsumenterna som får färre valmöjligheter och tjänster som är 
mindre innovativa och av lägre kvalitet.  
 
Vikten av att nationella myndigheter inte vidtar handelshindrande åtgärder framhålls även i 
ramdirektivet. I artikel 8.3 anges bland annat att de nationella regleringsmyndigheterna ska bidra till 
utvecklingen av den inre marknaden genom att samarbeta med varandra, kommissionen och Berec för 
att säkerställa utarbetandet av en harmoniserad regleringspraxis och att direktiven tillämpas på ett 
konsekvent sätt. Se även ramdirektivets preambel 15 angående betydelsen av samråd för att undvika 
negativa effekter för den inre marknaden. 
 
PTS verkar inte ha övervägt vilka konsekvenser Förslaget kan få för den inre marknaden eller behovet 
av samråd inför utfärdandet av enhetligt bindande föreskrifter i Sverige. 
 
Skillnaderna i olika medlemsländers tillämpning av artikel 13a i ramdirektivet blir tydlig vid en 
jämförelse mellan Förslaget och det regelverk som tagits fram i Finland, Föreskrift om säkerställande 

av kommunikationsnät och kommunikationstjänster, 54 B/2014. Som exempel kan nämnas kraven på 
redundans/säkerställande av utrustning: 
 
Krav på redundans/säkerställande av utrustning 

Sverige (om Förslaget genomförs) Finland 

16 § Tillhandahållaren ska med redundanta 
tillgångar säkerställa att tillgångar i klass A 
och B som upphör att fungera, inte orsakar 
annan störning eller avbrott i en 
kommunikationstjänst än att en avbruten 
uppkoppling omedelbart kan återuppkopplas.  
Redundanta tillgångar i klass A ska vara 
placerade i geografiskt lämpligt separerade 
områden.  
Redundanta tillgångar i klass B ska vara 
placerade i separata brandceller. 

3 kap. 5 § Utrustningar för de allmänna 
kommunikationsnätens och -tjänsternas 
komponenter i viktighetsklass 1 och 2 ska 
säkerställas så att ett fel på någon av 
komponenterna inte stör eller avsevärt 
påverkar kommunikationsnätets eller -
tjänstens funktion. Teleföretaget ska primärt 
söka efter lösningar där komponenterna av 
klass 1 och 2 säkerställs automatiskt.  
Om det inte är möjligt att till rimliga 
kostnader utföra automatiskt säkerställande, 
ska teleföretaget med andra åtgärder minimera 
den trasiga komponentens effekt. 
Teleföretaget ska planera, testa och 
dokumentera de åtgärder som ersätter det 
automatiska säkerställandet. Teleföretaget ska 
också göra upp en plan och tidtabell för 
idrifttagning av det automatiska 
säkerställandet.  
Kommunikationsnätets eller -tjänstens 

                                                      
8 Se kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den 
europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om 
ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och 
(EU) nr 531/2012, COM(2013) 627 final. 
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komponenter av klass 1 och 2 som ger 
varandra redundans ska placeras i 
utrustningsutrymmen som är belägna i olika 
byggnader. Om komponenterna inte till 
rimliga kostnader kan placeras i olika 
byggnader, ska komponenterna, i mån av 
möjlighet, placeras i samma byggnad men 
minst i olika brandceller. 
Om kommunikationsnätets eller -tjänstens 
komponenter av klass 1 och 2 som ger 
varandra redundans placeras i samma 
brandcell i samma byggnad, ska orsaken till 
det motiveras i de dokumenten över 
viktighetsklassificering. 
Teleföretaget ska uppdatera och dokumentera 
uppgifter om säkerställande av utrustning för 
kommunikationsnätens och -tjänsternas 
komponenter i viktighetsklass 1 och 2. 

 
Förslaget föreskriver följaktligen långt mer detaljerade krav av absolut karaktär om vad som ska 
uppnås och hur detta ska säkerställas, vilket begränsar tillhandahållarnas möjligheter att vidta åtgärder 
som är lämpliga och anpassade i det enskilda fallet. Den finska bestämmelsen är mer allmänt hållen 
och lämnar utrymme för olika alternativ och åtgärder och det är tydligt att proportionaliteten i olika 
åtgärder beaktas till skillnad från Förslaget som innebär ett strukturellt åsidosättande av 
proportionalitetsprincipen. 
 
Även bestämmelserna om reservkraft kan tas som exempel. Förslaget skiljer sig i detta avseende från 
de finska reglerna på flera sätt varav längden på den tid som reservkraftkällan ska säkerställa är den 
största skillnaden. I de finska föreskrifterna är den längsta tid som reservkraftkällan ska säkerställa 
drift 12 timmar, medan Förslaget i flera fall ställt krav på upprätthållande i minst 24 timmar.  
 
Liknande skillnader finns även i förhållande till de norska föreskrifter som omnämns i 
konsekvensutredningen. Våra nordiska grannar har sett det möjligt att reglera kravet på driftsäkerhet 
på ett mycket mindre kategoriskt och ingripande sätt än vad PTS gör. Även om en reglering måste 
anpassas till respektive lands marknad och förutsättningar saknas helt motivering från PTS till stöd för 
varför man anser att det just i Sverige krävs en enhetlig säkerhetsnivå av absoluta krav på specifika 
åtgärder.  
 
Om Förslaget genomförs kommer det införas en enhetlig säkerhetsnivå med markant högre krav i 
Sverige än i andra medlemsstater samtidigt som utrymmet för tillhandahållare att vidta anpassade 
säkerhetsåtgärder beskärs. Förslaget kommer därför sannolikt att försvåra driftsäkerhetsarbetet för 
tillhandahållare som är verksamma även i andra länder och även avskräcka tillhandahållare som 
överväger att etablera sig i Sverige. Förslaget kan därför antas få en negativ inverkan på den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation.  
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7.3.3 Anmälan av tekniska regler enligt direktiv 98/34/EG  

I konsekvensutredningen anges att ”[e]nligt PTS bedömning är nu föreslagna föreskrifter inte att se 
som sådana tekniska regler som ska underrättas enligt nämnda förordning.” Någon motivering till 
denna slutsats anges inte.  
 
Förslaget innefattar bindande föreskrifter och har en direkt påverkan på hur tillhandahållare ska utöva 
sin verksamhet. De synes därför utgöra tekniska regler i enlighet med definitionen i 2 § punkt 1 c) i 
förordning (1994:2029) om tekniska regler.  
 
Av det bakomliggande direktivet 98/34/EG (ändrat genom direktiv 98/48/EG) framgår visserligen att 
direktivet inte ska tillämpas på föreskrifter om frågor som omfattas av gemenskapsbestämmelser för 
teletjänster enligt definitionen i direktiv 90/387/EEG (numera ersatt av ramdirektivet). I 
kommissionens handbok (Vademecum) för direktiv 98/34/EG anges dock att undantaget gäller för 
föreskrifter i de delar av teletjänstområdet som redan är harmoniserade på EU-nivå.  
 
I artikel 13a punkten 4 i ramdirektivet anges att kommissionen får vidta lämpliga tekniska 
genomförandeåtgärder för att harmonisera åtgärderna som avses i de föregående punkterna. Artikel 
13a i ramdirektivet anger således uttryckligen att regleringsområdet avseende driftsäkerhet inte är 
fullharmoniserat och att kommissionen getts initiativet till ytterligare åtgärder. Detta talar för att 
undantaget för teletjänster i direktiv 98/34/EG inte är tillämpligt på nationella föreskrifter som reglerar 
åtgärder för driftsäkerhet med stöd av artikel 13a i ramdirektivet. Förslaget kan därför trigga en 
anmälningsplikt enligt direktiv 98/34/EG. 
 
Gränsdragningsproblematiken har även uppmärksammats av PTS. Efter ett seminarium hos 
Kommerskollegium om EU:s anmälningsdirektiv 2011 uttalade en företrädare för PTS bland annat 
följande:  
 
”På PTS frågar vi oss ofta om vi behöver notifiera våra föreskrifter som handlar om elektroniska 

kommunikationstjänster i enlighet med EU:s direktiv. Vi ser en otydlighet mellan 

informationssamhällets tjänster, vilka faller under notifieringsskyldigheten, och 

telekommunikationstjänster för vilka notifiering inte behövs” 
(http://www.kommers.se/nyheter/Forcerade-nyheter/Stort-intresse-for-anmalningsrutinerna-kring-
tekniska-regler-/). 
 
Med hänsyn till ovanstående och att utebliven anmälan till kommissionen enligt direktiv 98/34/EG kan 
leda till att den nationella föreskriften inte får tillämpas gentemot enskilda (se EU-domstolens mål C-
194/94, CIA Security) borde denna fråga ha utretts ytterligare. Det ska också framhållas att 
Kommerskollegium ska underrättas om alla förslag om tekniska regler som en myndighet avser fatta 
beslut om, oavsett om dessa behöver anmälas till EU-kommissionen eller inte (se 6 § förordningen om 
tekniska regler). 
 

8. Förslaget behöver dras tillbaka 
 
Com Hem menar att det finns robusta ekonomiska, tekniska och juridiska skäl för att avvisa Förslaget. 
Vår uppfattning är också att det går utanför PTS bemyndigande och att det inte kan genomföras med 
mindre än en lagändring.  
 

http://www.kommers.se/nyheter/Forcerade-nyheter/Stort-intresse-for-anmalningsrutinerna-kring-tekniska-regler-/
http://www.kommers.se/nyheter/Forcerade-nyheter/Stort-intresse-for-anmalningsrutinerna-kring-tekniska-regler-/
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Vi konstaterar att de föreslagna lösningarna inte går i linje med våra kunders behov. De driftstörningar 
vi har i vårt nät har andra orsaker och andra lösningar än vad PTS föreslår. Lösningar vi redan idag 
hela tiden söker implementera genom att investera i och utveckla vårt nät.  
 
Com Hems bedömning är att detta är en regleringsordning som – om den blir verklighet – kommer att 
skada utvecklingen av svensk digital infrastruktur. De som kommer att lida den största långsiktiga 
skadan är konsumenterna, som kommer att få betala mer för sina tjänster och som kommer att få vänta 
på de investeringar som nu trängs undan.  PTS riskerar därmed driva på en utveckling som står i direkt 
motsatsställning till statsmakternas IT-politiska ambitioner om ökad tillgänglighet för fler användare. 
 
Utvecklingen på området går utomordentligt snabbt och Com Hem och våra konkurrenter ställs hela 
tiden inför möjligheten att implementera nya tekniska lösningar. Med Förslaget riskerar Sverige låsa 
sig vid en rigid struktur som hämmar innovationen inom såväl teknik- som tjänsteområdet. Sverige 
möter framtiden fastreglerad i gårdagens tekniska lösningar. 
 
De utmaningar som uppkommer i våra nät och leder till driftstörningar har helt andra lösningar än de 
PTS föreslår. En absolut majoritet av vår infrastrukturinvestering handlar om att förbättra 
tillgängligheten och säkra hög kapacitet till kunderna. Vi har i det föregående lämnat en utförlig 
redogörelse för de tekniska, ekonomiska och juridiska skäl som bör föranleda PTS att dra tillbaka 
Förslaget och istället föra en fortsatt dialog med branschens aktörer. 
 
Åter vill Com Hem understryka vår förståelse för att PTS som tillsynsmyndighet behöver ställa krav 
på marknadens aktörer. Men vägen framåt kan inte vara att detaljstyra hur operatörerna ska bygga sina 
nät.  
 
Vi ställer naturligtvis all vår tekniska kompetens till myndighetens förfogande för att närmare 
redogöra för de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att utveckla moderna bredbandsnät. 
Och vi är också öppna för att diskutera krav och allmänna råd som verkligen skulle kunna komma 
kunderna och samhället till gagn.  
  
 

9. Sekretess 
 
Com Hem hemställer om att PTS förordnar om sekretess för den information som framgår i tabellen i 
kapitel 5.2 Investeringskraven får betydande konsekvenser i detta yttrande då det innehåller uppgifter 
om Com Hems affärs- och driftsförhållanden som är hemliga och vars röjande kan medföra att Com 
Hem lider avsevärd skada. 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. 
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    Datum: 2013-09-19 
 

Post- och telestyrelsen 
Att: Erika Hersaeus 

    Box 5398 
102 49 Stockholm  
 
Inskickat via mail: 
Erika.Hersaeus@pts.se 
 

 
Yttrande avseende PTS förslag på metod för kostnadsberäkningar och utkast på föreskrift rörande 

krav och bestämmelser om de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 

 
Com Hem AB (nedan Com Hem) har tagit del av Post och Telestyrelsens (PTS) förslag, skickat med mail 

den 20 juni 2013, på metod för kostnadsberäkningar och utkast på föreskrift rörande krav och 

bestämmelser om de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som den som tillhandahåller 

allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta och 

lämnar härmed följande yttrande.  

 
Com Hem kan konstatera att PTS utkast på föreskrift inte går i linje med vad myndigheten informerat om 
på genomförda referensgruppsmöten. Vidare har PTS inte heller tagit hänsyn till de synpunkter, på bland 
annat detaljerade säkerhetsåtgärder, som operatörerna har framfört på dessa möten. 
 
De föreslagna säkerhetsåtgärderna (pkt 6-14) som följer av PTS förslag på klassificering kommer att leda 
till stora kostnader för att bygga om och komplettera framför allt de lägre nivåerna i näten. Com Hem anser 
vidare att PTS tidplan, mot bakgrund av den omfattande påverkan förslaget innebär samt det faktum att det 
skiljer sig från vad som tidigare informerats och de starka invändningar operatörerna framfört, är alltför 
snäv tilltagen. 
 
Com Hem föreslår därför att PTS: 
 

 Istället för föreslagen detaljstyrning om hur operatörerna ska bygga sina nät, exempelvis beskriver 
en viss tillgänglighet i de olika nivåerna i nätet i likhet med villkor i SLA-avtal mellan operatörer 
för tillhandahållande av olika typer av kommunikations-tjänster (Com Hem har uppfattningen att 

även övriga operatörer skulle kunna tänka sig en sådan beskrivning av krav och bestämmelser 

avseende säkerhetsåtgärder) 

 Förlänger tidplanen för föreskriftsarbetet med minst 12 månader för att i fortsatt samråd med 
operatörerna utreda framförda synpunkter på PTS förslag 

 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Com Hem AB 
Bosse Bredby 
Carrier Relation and Regulatory 

Bilaga 1 
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