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Remissvar: Förslag till ny plan- och bygglag samt förslag till ändring
i anläggningslagen (1973:1149)
Inledning
Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) är en bransch- och intresseorganisation som organiserar
ca 150 stadsnät och ca 150 leverantörer av tjänster och utrustning.
Våra synpunkter avser endast stadsnätsägarnas intressen vilka till ca 85 % ägs och eller drivs av
kommunala bolag eller förvaltningar.
Huvudsyftet för våra kommunalt ägda stadsnät är att ge invånarna, företag och den kommunala
verksamheten i respektive kommun och region såväl på landsbygden som i tätort möjlighet till
bredband via öppna konkurrensneutrala nät. I dessa nät skall det råda valfrihet och öppenhet på
icke diskriminerande villkor samt ge befintliga och nya aktörer möjlighet att leverera sina tjänster
utan att behöva investera i egen infrastruktur.

Synpunkter
SSNf ser att Miljödepartementet bygger förslaget om en ny plan- och bygglag till stora delar på
Åke Hedéns betänkande (SOU 2008:40) och då specifikt från avsnitt 2.2.5 och 2.4.4 i vilka man
säger att IT-infrastrukturen bör hanteras på liknande sätt som tillgången till vägar, vatten och el.
Betänkandet beskriver att frågan är komplex och att kommunerna måste ta ett ansvar bl.a. genom
att införliva IT-infrastrukturen i både detaljplaner och översiktsplaner.
SSNf tolkar att Miljödepartementet i förslaget till ny plan- och bygglag i huvudsak menar telefoni,
bredband och kabel-TV genom benämningen telekommunikation eller annan informationsteknik.
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SSNf tolkar att kravet på samverkan mellan olika entreprenörer och ägare av infrastrukturer skärpts
genom § 11 kap. 2 där man säger att samordning av arbete skall ske.
SSNf anser det viktigt att kommunen har huvudansvaret men att det likväl vilar ett stort ansvar på
samordning från andra ägare av infrastrukturer och entreprenörer.
Vidare anser SSNf att förslaget på ny plan- och bygglag ger kommunerna långtgående möjligheter
att bestämma över den infrastruktur för telekommunikation eller annan informationsteknik som
etableras till kommunens invånare och företag genom att t.ex. kombinera bygglov med krav på ett
öppet nät.
SSNf förordar att det ställs krav på att fiberinfrastruktur skall anläggas i samband med all
nybyggnation, så som kommunerna ställer krav på att vatten och el skall anslutas.
Speciell hänsyn måste tas till de regionala och nationella infrastrukturer som anses passera genom
kommuner och SSNf tolkar att det tas om hand enligt 4:e stycket 5 § 3 kap. i översiktplanen.
SSNf stödjer således förslaget till en ny plan– och bygglag vad gäller de delar som kan anses
tillämpliga för telekommunikation och annan informationsteknik.

Med vänlig hälsning
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