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Yttrande på remiss "Statens bredbandsinfrastruktur som resurs- SOU 
2016:01" 

Ert dnr: N2016/00194/ITP 

Länsstyrelsens synpunkter 

Sammanfattning 
• Länsstyrelsen i Uppsala län är sammantaget positiv till utredningens förslag 

och anser att den resurs som finns i statliga nät bör samordnas och utnyttjas 
mer effektivt. Länsstyrelsen anser att det är mycket positivt att fårslagen 
likställer bredbandsinfrastruktur med annan infrastruktur. 

• Länsstyrelsen är en viktig regional aktör som bör vara med tidigt i 
planerings- och tillståndsprocesserna får bredbandsinfrastrukturen får att 
kunna ta hänsyn till olika allmänna intressen, som framfår allt 
länsstyrelserna är ansvariga får. Det kan t ex gälla kulturmiljöfrågor som 
fårekorosten av fornlämningar, strandskyddsfrågor, Natura 2000 och andra 
likaliade intressen som ska finnas med i de avvägningar som alltid måste 
göras. Därmed blir det möjligt att på ett effektivt och tidsbesparande sätt 
främja den regionala utvecklingen. 

• Det är särskilt angeläget att tillräcklig kapacitet och anslutningsbara noder 
anläggs samt att nätet är framtidssäkert med möjlighet till ytterligare 
utbyggnad. För att detta ska bli verklighet bör styrning och uppfåljning vara 
tydliga. Länsstyrelsen anser att det är betydelsefullt att någon instans har 
huvudansvar får samverkan och uppfåljning av samverkansarbetet Det är 
också viktigt vilka som ingår i samverkansgrupperna får att åstadkomma 
effektivt och målinriktat arbete. 

• Länsstyrelsen anser att fårslagen ökar möjligheterna får effektivare 
utbyggnad av bredband genom att de berörda statliga fåretagen, tidigt i 
projekteringen, ska ge möjlighet får andra aktörer att meddela intresse får 
samfårläggning. Särskilt angeläget är detta får markägare söm berörs av 
byggnationen och får aktörer som vill kunna planera får framtida utbyggnad 
av snabbt bredband. 

• Då utbyggnad och planering får bredband pågår löpande runt om i landet 
laävs det att fårslagen i utredningen realiseras omgående, annars är risken 
stor att man går miste om möjligheter till samverkan. 

• Konsekvenserna av att inte genomfåra fårslagen kommer att fårdröja 
möjligheten att nå bredbandsmålet Vilket i praktiken kan fårsvåra får stora 
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områden att erhålla snabbt bredband inom överskådlig tid. Detta kan bli 
särskilt kännbart på landsbygden där behovet av att underlätta utbyggnaden 
av accessnät till hushåll och företag genom samförläggning och samverkan 
för bredbandsinfrastruktur är särskilt stort. I förlängningen är tillgången till 
snabbt bredband avgörande för nyttan av digitala tjänster och för digital 
delaktighet i företagsutvecklingen liksom i samhällslivet. 

Kommentarer avseende följande avsnitt i remissen: 

4. Regeringens styrning av de statliga aktörerna 
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4.4.1 Länsstyrelsen instämmer med förslaget och anser att det är särskilt viktigt att det 
förläggs anslutningsbar bredbandsinfrastruktur för att nå så många hushåll och företag 
som möjligt, särskilt på landsbygden. 

4.4.2 Länsstyrelsen instämmer i förslaget och vill peka på att resurserna i befintliga nät 
förutsätter att operatörerna kan få tillgång till näten. 

4.4.5 Länsstyrelsen tror också att det är viktigt att välja ut vilka som ska vara med i 
samverkans grupperna. 

5. Samverkan mellan de statliga aktörerna formaliseras 

5.1.1 Länsstyrelsen anser att man för att åstadkomma effektivare samverkan behöver 
konkretisera vad man ska samverka om och hitta en struktur för samverkan och vilka 
frågor som är viktiga. Vi ser att styrning och uppföljning är viktiga delar om man ska 
åstadkomma förbättringar. Kanske ska fler aktörer bjudas in till samverkansgruppen. 
Post- och telestyrelsen bör vara en likvärdig deltagare i samverkansgruppen eftersom de 
representerar kunnandet inom området bredbandsinfrastruktur. 

5.3 Länsstyrelsen menar att det är viktigt att någon instans har huvudansvar för 
samverkan och uppföljning av samverkansarbetet 

6. Förläggning av bredbandsinfrastruktur för framtida behov 

Förslag 2: Det är mycket positivt att Trafikverket får uppdrag att lägga ner kanalisation 
på platser med höga anläggningskostnader. Länsstyrelsen ser också att det finns behov att 
lägga ner kanalisation även längs vägar där det salmas bredbandsinfrastruktur. De 
erbjudande som ges av respektive affärsbolag bör vara i paritet med varandra, för att 
underlätta för andra aktörer som vill samordna sin bredbandsutbyggnad. Vi ser att 
förslaget ger möjlighet till konkurrens eftersom flera aktörer kan få tillfålle att bygga 
accessnät 

6.1 Trafikverket och Svenska kraftnäts nya uppdrag innebär ett annat sätt att arbeta vilket 
laäver utarbetande av rutiner för samverkan som gör det möjligt för andra aktörer att visa 
sina behov. Rimliga laiterier som att få komma in i god tid vid planeringen av 
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samfårläggningen och rimliga trösklar får kostnaden får samverkan kan underlätta. Det 
ska inte bara teorietiskt möjligt utan även praktiskt får en mindre aktör att samfårlägga, 
genom rimlig kostnad och att få komma med sin fårfrågan inom rimlig tid. Trafikverket 
bör i sin verksamhet ta hänsyn till externa behov och därigenom främja bredbandsmålet 

6.3 Det är av största vikt att regionala aktörer, som länsstyrelser och regioner, får vara 
med tidigt i planeringsstadiet får bredbandsinfrastruktur. Länsstyrelsen är en viktig 
regional aktör som bör vara med tidigt i planerings- och tillståndsprocesserna får 
bredbandsinfrastrukturen får att kunna ta hänsyn till olika allmäm1a intressen, som 
framfår allt länsstyrelserna är ansvariga får. Det kan t ex gälla kulturmiljöfrågor som 
förekomsten av fornlämningar, strandskyddsfrågor, Natura 2000 och andra likartade 
intressen som ska finnas med i de avvägningar som alltid måste göras. Därmed blir det 
möjligt att på ett effektivt och tidsbesparande sätt främja den regionala utvecklingen. Det 
är särskilt angeläget att tillräcklig kapacitet och anslutningsbara noder anläggs samt att 
nätet är framtidssäkert med möjlighet till ytterligare utbyggnad. 

7. Sammanbyggnad av nät för ökad robusthet på platser där det inte finns någon 
marknadsdriven utveckling 

7 .1.2 Länsstyrelsen anser att det är viktigt att vita fläckar identifieras och prioriteras samt 
att det läggs ner skarvbrunnar och utgreningsbar bredbandsinfrastruktur vid 
sammanbyggnad av nät. 

9. Konsekvensanalys 

9.4 Samhällsnyttan ökar vid genomfårandet av utredningens förslag. Länsstyrelsen 
bedömer att fårslagen ger stora möjligheter för ökad användning av digital service, både 
från offentlig och privat sektor. Länsstyrelsen anser även att utredningen bidrar till att 
företag, särskilt på landsbygden, som idag saknar internet eller har långsam uppkoppling 
kan effektivisera sin verksamhet och nå nya kunder. Det är inte bara befintliga företag 
som har nytta av snabbt bredband utan det kan också medverka till att flera företag flyttar 
ut på landsbygden och därmed bidrar tilllandsbygdsutveckling. Länsstyrelsen menar att 
tillgången till snabbt bredband är avgörande får att kunna använda digitala tjänster och bli 
digitalt delaktig i fåretagsutvecklingen liksom i samhällslivet. 

10. Förslagen med kommentarer 

l 0.2 Det är viktigt att göra det praktiskt intressant får de samfårläggande partema att 
samverka, kostnader och planeringshorisont måste vara rimliga. 

l 0.3 Det är angeläget att tillräcklig kapacitet och anslutningsbara noder anläggs samt att 
nätet är framtidssäkert med möjlighet till ytterligare utbyggnad. Brunnar och 
fibersträckning bör fårläggas utöver där det är intressant får den egna verksamheten 
också där det är intressant får allmänheten att ansluta. 
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Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Peter Egardt efter fåredragning av 
ansvarig handläggare Karin Svanäng. I den slutliga handläggningen har 
landsbygdsdirektör Christel Benfalk deltagit. 
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Karin Svanäng 
Handläggare 

POST ADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bä vems gränd 17 

TELEFON O 10-22 33 000 F AX O l 0-22 33 O l O 

E-POST uppsa la@lansstyrelsen.se WEB www.lansstyrelsen .se/uppsala 


