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REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS PROMEMORIA – 
”BILLIGARE UTBYGGNAD AV BREDBANDSNÄT” 
 
IT Norrbottens ägs av Norrbottens 14 kommuner och Norrbottens läns landsting. 
På ägarnas uppdrag samordnar IT Norrbotten den kommunala 
bredbandsutbyggnaden i Norrbotten. Företaget förvaltar och utvecklar även det 
regionala fiberbaserade höghastighetsnätet samt koordinerar Norrbottens 14 
kommuners stadsnät genom det s.k. ”Stadsnätsforum”. 
 
Detta remissvar är ett gemensamt svar för IT Norrbotten, Kiruna kommun, Luleå 
kommun, Piteå kommun och Överkalix kommun. Den gemensamma gruppen 
definieras framöver såsom IT Norrbotten. 
 
Vi verkar i de mest glesbefolkade delarna av Europa och lämnar våra synpunkter 
utifrån ett stads- och glesbygdsperspektiv. Dessutom lämnar vi våra synpunkter 
utifrån att vi är ett län som rent praktiskt provat en modell för samutnyttjande av 
passiva fysiska nätdelar – stolpkanalisation.  En utbyggnad som inte blivit billigare 
utan troligtvis dubbelt så dyr i förhållande till ursprungskostnaden. 
 
Promemorians inriktning 
Promemorian följer EUs inriktning samt innehåller bl.a. ett förslag till lag om 
åtgärder för billigare utbyggnad av bredbandsnät genom samutnyttjande av 
passiva fysiska nätdelar som är avsedda att rymma andra nätdelar utan att själva 
bli aktiva t.ex. kanalisation, master, stolpar etc. 
 
En nätinnehavare ska mot marknadsmässig ersättning och på skäliga villkor i 
övrigt medge tillträde till fysisk infrastruktur på begäran av en 
bredbandsutbyggare. 
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Norrbotten – ett praktikfall avseende billigare bredband – kostnaderna fördubblas 
IT Norrbotten vill inledningsvis markera följande. Norrbotten är Sveriges till ytan 
största län med stora geografiska avstånd mellan orter. För att klara en utbyggnad 
av fiberbaserat bredband har vi nyttjat möjligheten att förlägga vår 
fiberinfrastruktur med andras passiva infrastruktur. I detta fall Vattenfalls 
stolpkanalisation. Förfaringssättet är många gånger på vissa fysiska platser i 
Norrbotten det enda alternativet på grund av att det inte finns någon mark att 
gräva i (berg), eller att schaktningskostnaderna är för dyra i förhållande till 
luftkanalisation. 
 
Nio kommuner i Norrbotten har nyttjat denna möjlighet. Tyvärr har beslut på 
riksdagsnivå påverkat och till stor del raderat ut denna praktiska lösning avseende 
”Billigare utbyggnad av bredbandsnät” genom tilläggsdirektiv till Vattenfall att 
säkra elnätet i Sverige. Vattenfall kommer därför att flytta eller gräva ned sin 
stolpkanalisation, vilket innebär att Vattenfall vill ha betalt en gång till från 
kommunerna avseende ny sträckning av detsamma. 
 
Det huvudsakliga problemet med ovanstående förfaringssätt är att det på 
riksdagsnivå inte görs någon konsekvensanalys av hur ett beslut avseende en 
infrastruktur påverkar en annan infrastruktur (fiber) avseende sträckning och 
kostnader. Ingen del i promemorian behandlar frågan hur andra riksdagsbeslut 
eller ingrepp skyddar den som hyr in sig i annans infrastruktur eller vem som står 
för kostnaderna då oförutsedda händelser inträffar såsom konkurs, nya statliga 
riktlinjer, vägbyggen m.m. Den” billigare utbyggnaden av bredbandsnätet” kan bli 
i princip en fördubbling av kostnaderna. 
 
IT Norrbotten anser att denna lag eller associerande lagstiftning borde ta hänsyn 
till ovanstående praktiska erfarenheter och reglera förhållandena till ovanstående 
problematik då man nu vill gå ett steg till avseende samutnyttjande av passiva 
fysiska nätdelar 
 
Sverige och övriga Europa 
I Sverige är fiberinfrastrukturen tämligen väl utbyggd och konkurrensutsatt i 
förhållande till övriga Europa. Den fråga man skulle behöva ta ställning till är 
egentligen: att behöver Sverige egentligen en ny lag enligt det nuvarande 
förslaget. Det är en lagstiftning som dels ställer nya administrativa krav och 
ekonomiska belastningar på operatörer oavsett om de är stora eller små. En 
enklare hantering vore att samtliga operatörer i första hand på marknadsmässiga 
grunder erbjuder en passiv fiberinfrastruktur under ej diskriminerande former. I 
de fall den tillfrågade operatören inte kan erbjuda en fiberlösning, så skulle en 
lagstiftning träda i kraft avseende samutnyttjande av passiva nätdelar.  
 
IT Norrbotten vill i övrigt hänvisa till Svenska stadsnätsföreningens (SSNF) 
remissvar, vilket bifogas. Norrbottens samtliga 14 kommunala stadsnät är 
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medlemmar i SSNF. IT Norrbotten har även deltagit i den referensgrupp som tagit 
fram SSNFs remissvar. 
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