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2015-06-02 

Till Näringsdepartementet 

n.registrator@regeringskansliet.se 

Yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät 

SmåKom vill med anledning av rubricerad promemoria framföra följande. 

Förslag, kapitel 4 samt punkt 5.1: En ny lag ska införas för att genomföra 

utbyggnadsdirektivet (Direktiv 2014/61/EU). Bestämmelserna i den nya lagen ska syfta 

till att främja billigare utbyggnad av bredbandsnät.   

SmåKom välkomnar all ny lagstiftning som syftar till att förbilliga och främja utbygganden av 

snabbt bredband i hela Sverige. 

Kapitel 5 punkt 5.2-5.5, Syfte och definitioner:  SmåKom instämmer i förslagen.  

Kapitel 6, punkt 6.1, Tillträde till fysisk infrastruktur: SmåKom anser det viktigt att fastställa 

skyldigheten att medge tillträde till fysisk infrastruktur för bredbandsutbyggare, såsom nu 

föreslås. Förhoppningsvis kan utbyggnad av parallella fibernät härigenom undvikas i framtiden, 

till gagn för samhällsekonomin.  

Kapitel 6, punkt 6.2-6.4, Tvistlösning, rätt att ge tillträde till infrastrukturen, 

andrahandsupplåtelse: SmåKom har inget att invända mot förslagen. I praktiken föreslås en 

tvistlösningsmyndighet (PTS), medan de två andra rubrikerna bedöms som reglerade i nuvarande 

lagstiftning.  

Kapitel 7, Samordning av bygg- och anläggningsprojekt: Direktivet förskriver rätt att 

förhandla om samordning mellan bygg- och anläggningsprojekt och en bredbandsutbyggare, 

utom för projekt av ”mindre betydelse”.  Promemorian bedömer att denna rätt inte kräver ny 

lagstiftning, vilket SmåKom tycker är helt i sin ordning.  

Förslag, kapitel 8, Information och öppenhet: Det ska finnas en informationspunkt där 

information om nätinnehavares fysiska infrastruktur samt planerade och pågående bygg- 

och anläggningsprojekt kan göras tillgänglig elektroniskt för bredbandsutbyggare. 

Infomation ska även finnas om tillstånd som kan behövas.  

Detta förslag anser SmåKom vara ett av det viktigaste. Det måste finnas information om vilken 

infrastruktur vi har. För närvarande saknas, så vitt vi förstår, en heltäckande kännedom om vilken 

fiberinfrastruktur som finns i Sverige. Det pågår utredning om den offentliga tillgången till fiber 

(Dir 2014:118), vilket är bra. Vi instämmer i PM:ans skäl att ”en central åtgärd för att minska 

kostnaderna…..är att befintlig infrastruktur används effektivt”. 
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PM:an skriver vidare att regeringen ska utse den myndighet som ska tillhandahålla informationen. 

SmåKom delar PM:ans slutsats att PTS:s webbtjänst ”Ledningskollen” är lämplig att utveckla för 

ändamålet.  

Övriga förslag och bedömningar i kapitel 8 fram till punkt 8.8 instämmer SmåKom också i.  

Däremot anser SmåKom det ska vara avgiftsfritt att använda informationspunkten, och vi 

invänder mot förslaget under punkt 8.9.  En avgift skulle medföra ökad byråkrati för alla 

inblandade. Informationspunkten bör finansieras med myndighetens anslag, liksom idag. Ingen 

avgift tas ut för att använda ”Ledningskollen”.  

SmåKom har inget att invända mot förslag och bedömningar i kapitel 9, Tillstånd för 

utbyggnad av bredbandsnät. Beträffande punkt 9.1 hoppas SmåKom dock att det i inom en 

snar framtid blir ett enklare och nationellt likartat förfarande för tillståndsansökning. Det är 

beklagligt med rådande läge som beskrivs som komplicerat och att det krävs en ”omfattande 

systemintegration” för att uppnå en nationell, digital ansökningsprocess.   

Förslag, kapitel 10, krav på infrastruktur: Ett byggnadsverk ska ha de tekniska 

egenskaper som är väsentliga i fråga om bredbandsanslutning. SmåKom tycker att det är 

utmärkt att nya byggnader och renoveringsobjekt ska ha ”höghastighetsfärdig fysisk 

infrastruktur”.  

Förslag, kapitel 11, punkt 11.2,Tillträde till fysisk infrastruktur i byggnader: De som i en 

byggnad äger/råder över infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara skyldig 

att ….uppfylla rimliga krav på tillträde till infrastrukturen….mot marknadsmässig 

ersättning och på skäliga villkor. Samma skyldighet till tillträde – mot rimlig ersättning - 

föreslås för byggnad som saknar sådan infrastruktur, för att möjliggöra installation 

genom en operatör. 

Det är nödvändigt att rågången mellan rätten till egendomsskydd och förslaget genomlyses i 

dessa fall anser SmåKom, även om samhällsnyttan är stor för åtgärden.  

Förslag, kapitel 12, Tvistlösning kap 13, Tillsyn, kap14, Överklagande och  

kapitel 15, Ikraftträdande och kapitel 16, Konsekvenser 

SmåKom har inga synpunkter i dessa delar.  

Detta yttrande är antaget av SmåKoms styrelse den 2 juni 2016.  

Peter Lindroth   Hilkka Eskelinen 

Ordförande    Sekreterare SmåKom 
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