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Synpunkter på remiss - billigare utbyggnad av bredbandsnät 
 

LRF har givits möjlighet att lämna synpunkter på promemorian ”billigare utbyggnad av 

bredbandsnät”. 

 

LRF välkomnar förslagen i promemorian ” Billigare utbyggnad av bredbansnät” och ser 

möjligheter att öka utbyggnad av fiberbaserad höghastighetskommunikationstjänster med en 

skyldighet för infrastrukturinnehavare att upplåta sin kanalisation där det är möjligt. Det är 

positivt att inrätta en lag där den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller viss 

infrastruktur är skyldig, under vissa förutbestämda förutsättningar, ge tillträde till 

infrastrukturen. Implementeringen av grävdirektivet bryter ny mark och påverkar många olika 

aktörer på marknaden för elektroniska kommunikationstjänster.  

 

Generella synpunkter 

Definition nätoperatör 

Företag som tillhandahåller eller som har tillstånd att tillhandahålla allmänna 

kommunikationsnät; här saknar LRF begreppet byalag, som är inte är företag, men som 

tillhandahåller allmänna kommunikationsnät. 

 
Tillträde till fysisk infrastruktur  

Enligt promemorians förslag ska en nätinnehavare mot marknadsmässig ersättning och skäliga 

villkor i övrigt medge tillträde till fysisk infrastruktur på begäran av en bredbandsutbyggare. 

Nätinnehavaren ska få neka tillträde i vissa situationer. LRF bejakar förslaget att en nätinnehavare 

ska medge tillträde till fysisk infrastruktur under skäliga förhållande och mot markandsmässiga 

villkor. 

 

Samordning av bygg- och anläggningsprojekt  

I promemorian föreslås att en nätinnehavare som utför ett bygg- och anläggningsprojekt som 

finansieras helt eller delvis med offentliga medel på skäliga villkor ska medge samordning av 

projektet och en bredbandsutbyggares projekt. LRF anser att detta är en viktig åtgärd för att 
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utbyggnaden av bredband ska ske på ett effektivare sätt och på så sätt säkerställa att flera får 

tillgång till bredband i hela landet.  

 

Information och öppenhet  

Promemorian föreslår att varje medlemsstat ska ha en informationspunkt i vilken grundläggande 

information om nätinnehavares fysiska infrastruktur och pågående och planerade bygg- och 

anläggningsprojekt kan göras tillgänglig elektroniskt för bredbandsutbyggare. För att få en 

effektivare utbyggnad av bredband i hela landet, är det viktigt att korrekt och tillgänglig 

informations förmedlas på ett överskådligt sätt. Denna informationspunkt är grunden för att vi ska 

kunna bygga bredband i hela landet på ett billigare och mer effektivt sätt. 

 
Vad avser frågan om egendomsskydd för markägare vill LRF kommentera förslaget i promemorian 

om möjligheten till en omvänd ordning där ledningar dras fram i en tom kanalisation vid 

andrahandsupplåtelse (6.4). LRF delar uppfattningen att ökat nyttjande av andrahandsupplåtelse 

sammantaget kan leda till mindre grävarbeten och andra typer av intrång vilket är positivt. Samtidigt 

kan det inte uteslutas att det kan uppstå olika typer av situationer vid ökat nyttjande av 

andrahandupplåtelser och då särskilt med en tillkommande möjlighet till omvänd iläggning vilka 

medför ytterligare intrång för markägaren. LRF betonar vikten av att markägare underrättas inför 

utnyttjande av andrahandsupplåtelse, att beslut innefattar föreskrifter om tillträde samt att eventuellt 

ytterligare intrång utöver det intrång som tidigare beräknas berättigar till ersättning. Vad avser 

specifikt införande av andrahandsupplåtelse för iläggning i omvänd ordning finns anledning att noga 

väga utformningen av regelverk så att det inte på sikt sker en successiv glidning i vad som är grund 

för beslut om ledningsrätt. LRF ser en risk att möjligheten till andrahandsupplåtelse av tom 

kanalisation kan komma att menligt påverka markägarens situation om detta i sig efterhand ses som ett 

viktigt verktyg i arbetet att påskynda utbyggnaden av bredband. 

 

 

 
Avtalsöverskott 

Utöver de förslags som tas upp i promemorian så anser LRF att frågan om sk avtalsöverskott behöver 

ses över. Det behövs lagändringar så att en ledningsrätt kan omfatta fler beslut. Idag skrivs många av 

de frivilliga överenskommelser som gjort istället in som särskilda åtaganden och de har en mer osäker 

juridisk status. 

En sådan ändring skulle kunna leda till att fler väljer att ombilda frivilliga avtal till ledningsrätt och det 

borgar i sin tur för ökad långsiktighet och tydlighet rörande markrättigheter. 
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