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Remissvar gällande promemorian Billigare utbyggnad av 
bredbandsnät 

 
Energigas Sverige, som är branschorganisation för energigaserna i Sverige, har tagit del av 
rubricerad promemoria. Vi tackar för inbjudan att bidra med synpunkter och delger härmed vårt 
yttrande enligt Näringsdepartementets remiss den 6 mars 2015. 
 
Energigas Sverige anser att samhällsviktig infrastruktur ska byggas ut på ett så kostnadseffektiv 
sätt som möjligt och ser därför positivt på att aktörer som tillhandahåller olika typer av infrastruktur 
ska kunna samordna sina projekt. Syftet med promemorian har vi således stor förståelse för, men 
vi ser också problem med flera av förslagen i promemorian. Som företrädare för aktörer som 
transporterar och distribuerar gas vill vi särskilt framföra följande: 
 

- Det är viktigt att nätinnehavaren får full kostnadstäckning för bredbandsutbyggnadens 
tillträde till infrastrukturen samt eventuell fördyrad drift och underhåll av anläggningar. Varje 
infrastruktur måste stå för sina egna kostnader. Energigas Sverige vill understryka att det 
vore orimligt att kräva att kunder som nyttjar befintlig infrastruktur för energi ska stå för 
kostnaderna för utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen. Det är dessutom en omöjlighet 
eftersom nätavgifterna är föremål för myndighetstillsyn och intäktsramar, vilket har sin 
utgångspunkt endast i den nätverksamhet som avgifterna avser. Förutom eventuell 
fördyrad drift och underhåll kan en samförläggning medföra begränsningar i det praktiska 
utförandet av drift och underhåll av gasnätet. 
 

- För gasledningar finns så kallade markavtal med flera kommuner. Markavtalen reglerar 
upplåtelse av allmän platsmark för ledningar och dessa avtal möjliggör en smidig 
tillståndshantering som underlättar för båda parter. De föreslagna reglerna i promemorian 
ändrar förutsättningarna för befintliga avtal och riskerar att omöjliggöra att nya sådana 
avtal kan träffas. 

 
- I övrigt ansluter sig Energigas Sverige till remissvar inskickat av Svensk Energi i de delar 

som är tillämpliga för gasnätet. 
 
Energigas Sverige hoppas att Näringsdepartementet har möjlighet att beakta våra synpunkter och 
välkomnar departementet att kontakta oss vid behov av ytterligare klargöranden. 
 
Med vänliga hälsningar, 
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