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Remissyttrande 
Datum 2015-06-02 
Diarienummer RS 1570-2015 
  
 Näringsdepartementet 
 
 
 
Yttrande över ”Billigare utbyggnad av 
bredbandsnät” 
Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen har följt detta EU direktivs färd mot lagstiftning. 
Västra Götalandsregionen anser att förslaget är utformat på ett lämpligt sätt och 
stödjer dess införande. En fortsatt bredbandsutveckling är en viktig förutsättning 
för lokal näringslivsutveckling och tillväxt. Det ger också bra förutsättningar för 
ett mer hållbart arbetssätt med minskat pendlande samt för att kunna delta på 
distans i olika aktiviteter som till exempel utbildning, omsorg eller sjukvård. 
Slutbetänkandet innehåller mycket intressant information presenterat på ett bra 
sätt. 

Bakgrund 
Förslaget är ett sätt att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/61/EU av den 15 maj 2014 i Sverige. Det så kallade grävdirektivet som nu 
blivit utbyggnadsdirektivet handlar om åtgärder för att underlätta 
bredbandsutbyggnad. Förslaget handlar om: 

- Tillträde till fysisk infrastruktur 
- Samordning av bygg- och anläggningsprojekt 
- Tillskapandet av en informationspunkt 

Lagförändringar föreslås i: Lagen om elektronisk kommunikation, väglagen, 
ledningsrättslagen samt i plan och byggförordningen(2011:338). Avses träda i 
kraft 1 juli 2016. Denna förändring har varit känd till flera delar sedan tidigare. 
Det är en positiv förändring för att få till stånd bättre nyttjande av befintliga 
kanalisationer i mark och byggnader för bredbandsutbyggnad. Hur tillträde skall 
fås med laglig rätt oavsett om kanalisationsägaren vill eller inte och vilka skäl som 
godkänns för ett nekande beskrivs på ett bra sätt. En ny informationstjänst skall 
också tillskapas som underlättar information om var dessa kanalisationer finns. 
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Områden som berörs och huvudparagrafen i dessa beskrivs nedan 
 
Förslag, Kapitel 2, Tillträde till fysisk infrastruktur: 
 
1§. En nätinnehavare ska mot marknadsmässig ersättning och på skäliga villkor i 
övrigt medge tillträde till fysisk infrastruktur på begäran av en 
bredbandsutbyggare. 
 
Nätinnehavaren får neka sådant tillträde om det inte är rimligt att begäran medges 
med hänvisning till omständigheter såsom 

1. Den fysiska infrastrukturens tekniska lämplighet för tillträde, 
2. Brist på utrymme i den fysiska infrastrukturen, 
3. Personlig säkerhet och folkhälsa, 
4. Risk för skada för allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i 

övrigt, 
5. Driftsäkerhet för befintligt nät, 
6. Risk för att andra tjänster som infrastrukturen används för störs, eller 
7. Tillgång till alternativt tillträde som nätinnehavaren erbjuder på skäliga 

villkor. 

Västra Götalandsregionens synpunkt 
Detta har länge varit en efterfrågad åtgärd. Det är billigare att bygga bredband 
med fiber om man slipper gräva och om en bredbandsutbyggare kan få tillträde till 
befintliga installationer i byggnader.  
Västra Götalandsregionen instämmer också i bedömningen att det ligger närmast 
till hands att PTS utses till tvistlösningsmyndighet. 
 
 
Förslag, Kapitel 3, Samordning av bygg- och anläggningsprojert. 
1§. En nätinnehavare som utför ett bygg- och anläggningsprojekt som finansieras 
helt eller delvis med offentliga medel ska på skäliga villkor medge samordning av 
projektet och en bredbandsutbyggares projekt, om bredbandsutbyggaren begär 
det. Nätinnehavaren får neka samordning om det inte är rimligt att begäran 
medges. 
Skyldigheten av första stycket gäller inte bygg- och anläggningsprojekt 

1. Av mindre betydelse, 
2. Som avser fysisk infrastruktur som stöder samhällsviktig verksamhet och 

verksamhetens funktion kan påverkas negativt av en samordning eller 
3. Om en samordning kan skada allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges 

säkerhet i övrigt. 
 
Med mindre betydelse avses t.ex. arbeten med mycket begränsad omfattning eller 
brådskande reparationsarbeten där arbetet endast pågår en kort tid. Vidare avses 
bygg- och anläggningsprojekt med lågt värde, särskilt om nätinnehavarens 
omsättning är låg och projektet är av mindre kommersiellt intresse.  

Västra Götalandsregionens synpunkt 
Detta är något som också hade varit till stor nytta vid exempelvis vägbyggen och 
kraftledningsnedgrävningar där nätbyggare tidigare sällan velat ta hänsyn till 
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behovet av bredbandsutbyggnad fast det borde varit med på ett naturligt och 
självklart sätt från start. Situationen har dock blivit bättre på senare år. 
 
 
Förslag, Kapitel 4, Information. 
1§. Det ska finnas en informationspunkt genom vilken information om 
nätinnehavarens befintliga fysiska infrastruktur samt planerade och pågående 
bygg- och anläggningsprojekt kan göras tillgänglig elektroniskt för 
bredbandsbyggare. 
Informationspunkten ska innehålla information om tillstånd som kan behövas för 
utbyggnad av bredbandsnät och om hur man söker dessa tillstånd. 
 

Västra Götalandsregionens synpunkt 
Utmärkt åtgärd där Västra Götalandsregionen också tycker att förslaget att 
använda och utveckla den befintliga och väl fungerande Ledningskollen för detta 
är utmärkt. 

Regionstyrelsen 

Johnny Magnusson Ann-Sofi Lodin 
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 
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