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Sammanfattning 

Svensk Fjärrvärme anser: 

• att en ägare til l fjärrvärmenät även fortsättningsvis måste få ha full rådighet 
över sina anläggningar och att det måste vara tillåtet att spara eventuell 
överkapacitet eller utrymme för kanalisation för framtida 
f j ärrvärmeutbyggnader, 

• att en viktig grundprincip måste vara att nätinnehavaren ska få ful l 
kostnadstäckning för bredbandsutbyggarens tillträde till infrastrulcturen samt 
eventuella merkostnader för drift och underhåll av anläggningarna, 

• att tidsfrister för bl.a. vad gäller informationsgivning förlängs vad gäller 
information om förändringar i ett utbyggnadsprojekt då två veckor är för kort 
tid, 

• att en neutral och opartisk tvistlösningsmyndighet utses som t.ex. 
Lantmäterimyndigheten som har erfarenhet av tillträdesfrågor til l fastigheter, 
och 

• att konsekvensanalysen bör kompletteras med uppskattade kostnader för 
nätinnehavare av att tillgängliggöra information om infrastruktur och 
utbyggnadsproj ekt. 

Inledning 

Svensk Fjärrvärme tackar för möjligheten att besvara rubricerad remiss. 

V i konstaterar att innehavare av fjärrvärmenät föreslås omfattas av den nya 
lagstiftningen. V i har inga invändningar mot att fjärrvärmenät inkluderas i den 
föreslagna lagstiftningen utifrån EU-direktivets krav men anser att det är angeläget att 
hålla tillkommande administrativa krav så låga som möjligt utifrån syftet med 
lagstiftningen. Det är angeläget att EU-direktivets tollaiingsutrymme utnyttjas och att 
lagstiftningen inte går längre än vad EU-direktivet kräver då det i normalfallet redan 
sker en samordning av infrastrulcturutbyggnad när det är lämpligt. Lagförslaget går i 
flera delar betydligt längre än vad EU-direktivet kräver. Varje genomförandeåtgärd 
som går utöver EU-direktivet krav borde motiveras utförligt. 

Generellt bygger lagförslaget på många rimlighets- och skälighetsbedömningar t.ex. 
när det gäller den föreslagna tillträdesrätten. Det är angeläget att det läggs fast 
tydligare riktlinjer i förarbetena för vad som lagstiftaren tänker sig kring den praktiska 
tillämpningen för att undvika alltför stort tollcningsutrymme där rättspraxis kan behöva 
inväntas. 
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Flllträdo till fysisk lotrastroktur 

SvenskFjärrvärmekonstateraratt den föreslagna tillträdesrätten för 
hredhandsuthyggare innebär ett intrånginätinnehavarens äganderätt.fpromemorian 
har detta intrång inte motiverats särskilt utfdrligt och generellt salmas kenl^eta 
exempel på Imrtillämpningenärtänltt att gå til l för olika slag av infrastmlttureri 
pralttiken. Detta börutvecldasidetfortsattalagstidningsarbetet.Vi anser att det är 
mycket vilttigt att en ägare til l fjärr^ärmenät även fortsättningsvis har full rådighet 
över sina anläggningar och att det måste vara tillåtet att spara eventuell överkapacitet 
ellerutr^mme för kanalisation för damtidafjärrvärmeutbyggnader.Även drifts-och 
säkerhetssl^ddsskäl måste Immra vara metiv att neka tillträde. Krav måste också 
Imnna ställas på en bredbandsutbyggare att anpassa sigtill de säkerhetsregler som 
gäller för den infrastmlttursomman begär tillträde tid. 

V i anser vidare att det är orimligt att en fjärrväimenätinnehavare ska behöva agera 
mellanhand mellan fastighetsägare och bredbandsutbyggare.Förslaget t i l l ^ k a p . l ^ 
måste ändras så att det är den tredje parten som ärjuridisltt ansvarig för 
bredbandsutbyggnaden.Brcdbandsutbyggarenmåste själv träffa överenskommelser 
med fastighetsägare om indastrnltturpå deras mark eller ansöka om tidstånd om det 
t.ex. simile behövas ta initiativ till ledningsrätt. 

V i anser oekså att en vilttig grundprincip måste vara att nätinnehavaren ska få fnl l 
kostnadstäclming for bredbandsutbyggarens tillträde till infrastmltturen samt 
eventuella merkostnaderför dritt och underhåll av anläggningarna. Det är orimligt om 
en fjärrvärmenätsägare simile behöva subventionera en utbyggnad av 
hredhandsinfrastmlttur. 

Det hehöver även Idargöras vad som gäller om en nätinnehavare aweeldar delar av sin 
indastmlmrr och vem som då ansvarar mrbredbandsinfrastmltturen. 

Samordning av bygg^ ooh anläggologsprojokt 

SvenskFjärrvärme anser att det är hra att det föreslås att heltprivat finansierade 
utbyggnadsprojeltt av indastmlmrr endast ska behöva samordnas påfrivilliggr^nd. 
Det äridagnattirligt att söka etter samordningsmöjlighetervidutbyggnadav 
fjärrvärmeinfrastt^lttur.Samtidigt är det vilttigt att en nätinnehavare inte ska behöva 
senarelägga sinautbyggnadsplanerp.g.a.eventued samordning av 
ledningsförläggning. 

fpromemorianFöreslåsenradrelativt korta tidsfristervadgällerinformationsgivn^ 
m.m. Att ställa ioavpå att inom två veckor informera ommrändringariett 
utbyggnadsprojeltt är inte rimligt om det gällermindreförsl^utningarien tidsplan. 
Detvoremerr iml ig ta t t s tä l lakravpåent idsf t i s tpåenmånadochat tde tskavaraen 
förändring som har hetydelse för en bredbandsutbyggare. 

fforslagettill3kap.4^anges att en tvist ska avgöras avtvistlösningsmyndigheten 
senast^månaderfrån det att denkom in tdl myndigheten. Det ärförståsönslevärtmed 
en så snabb handläggning sommöjligtavtvistärendenhos myndigheten när det gäller 
samordning av bygg-och anläggningsprojeltt. Det kan dock ifrågasättas om det är 
realistisltt att ställa upp så korta tidsdistermed tillräcldig levalitéitvistlösnings-
förfarandet. EnförrttsättningFördettaärattmyndighetenfårtillgå 
handläggningsresurser attman kan svara upp mot lagens kr^avipralttiken. 

^ 
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Information om bodntllg Infrastruktur 

Svensk Fjärrvärme anser att den enda införmation som bör tillgängliggöras om 
bedntligindastrolttor för dredbandsotdyggareäride tall det dnnsbedntliga 
tomiördeanalisation tillgängliga för bredbandsntbyggnad. Salmas tormördeanali 
Imnm^ordetipralmken vara alldeles för 

V i anser att Impplingen ti l l att en nädnnedavare ska göra dllgängliginförmation om 
ntbyggnadsprojekt senast sex månader innan tidstånd söks dos berörda myndigdeter 
många gånger inte är relevant för tjärrvärmeotbyggnad då det otta inte loävs något 
särskilt dllstånd för en sådan ledningsntbyggnad. För därrvärmeindastrnktor bedöver 
därmed införmationsl^avetomförmnleras om det ska Imnna bli generellt tillämpligt. 

Att ställa l^av på att inom två veelmrinförmera om förändringariett utbyggnads-
projeltt är inte rimligt om det gäller mindre förslejntningarientidsplan.Vi anser att 
det vore mer rimligt att ställa lerav på en tidsdist på en månad oed att det ska vara en 
förändring som dar betydelse för en potentiell bredbandsutbyggare. 

Tvistlösnlngsorganoohövorprövnlng 

tpromemorian föreslås att dost-oedfelestyrelsen utses ti l l tvistlösningsorgan, 
samtidigt som man är en dämjandemyndigdet för bredbandsutbyggnad.Edersom 
denna myndigdet dar liten kännedom om annan indastmlttur än elelttroniska 
kommunikationsnät borde en annan myndigdet som är mer neutral oedopartiskutses 
som t.ex.Lantmäterimyndigdetensomdar erfarenhet av dllträdesdågor dll tasdgdeter. 
Det bör oekså övervägas om det inte är mer lämpligt att dantering av 
över^prövningsärenden sker dos mark-oed miljödomstol änial lmän 
förvaltningsdomstol. 

Konsokvonsanalys 

SvenskFjärrvärme anser att konsel^ensanalysen är bristdällig för berörda branseder. 
Det salmas bl.a. redovisning av uppskattade kostnader oedpralttiskakonselevenser för 
nätinnedavare av att tillgängliggöra information om indastmkturoed 
utbyggnadsprojekt.Viederlyser en kompletterad konselevensanalysidet fortsatta 
lagstiftningsarbetet. 
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