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Remissvar avseende betänkandet Bredbandsnät i hela 

landet (SOU 2002:78 
 

 

 

Inledning 
 

 

Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) är en ideell branschorganisation med ca 300 

medlemsföretag inom stadsnätsområdet. SSNf organiserar ca 160 stadsnätsägare 

övriga är leverantörer av tjänster och produkter till stadsnäten. Vårt remissvar avser 

stadsnätsägarna. 

Vi har i remissvaret begränsat oss till det vi anser vara väsentlig för stads-

nätsägarna.  

Övrig i betänkandet lämnar vi utan kommentarer. 

 

SSNf anser utredningen är ambitiös med fokus på viktiga frågor men önskade att 

tillgång till annans kanalisation för access till hushållen fanns med i direktiven för 

utredningen. 

 

SSNf har under de senast åren arbetat för att stadsnäten skall bygga sig samman till 

regionnät för att på så sätt skapa större marknader. Dessa regionnät kommer på sikt 

att kopplas samman till ett nationellt nät. Därför borde fokus mer ligga på 

accessnäten och mellanortsnäten. 

Problemet idag är till stor del accessen till hushållen som ofta är den svåra delen att 

räkna hem för stadsnätsägarna. 

 

 

 

Remissvar 
 

4,2  Instämmer 

 

4,6 Instämmer, PTS är i dagen läge den mest lämpade för en kartläggning också med 

hänsyn till robusthet. 

 

5,2 Instämmer, bolagisering av Banverket Telenät ser SSNf som positivt med hänsyn 

bla till den nackdel offentlighetsprincipen kan utgöra  i affärer. 
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5,3 Ifrågasätter. En överflyttning av SV-Karftnät:s förbindelser till Teracom gynnar 

inte stadsnäten i Sverige utan skapar onödiga omvägar för kunderna i nätet. 

Dessutom blir drift och underhållsfrågan mer komplicerad. 

Om staten önskar lägga en nationell infrastruktur i ett bolag måste det vara ett helt 

fristående som endast har till uppgift att var ett ”infrastrukturverk” likt Ban och 

Vägverket. 

 

5,8 Ifrågasätter. Priserna för nationell transport både svartfiber, våglängd och 

kapacitet är relativt låga därför tror vi inte att ett mer utbyggt nationellt nät förutom 

i vissa områden påverkar konsumentpriserna. Dessa priser är till stor del kopplat till 

stadsnätens accessnät som relativ sett utgör den största kostnaden per 

kundanslutning. 

 

Slutsats 
 

Ett gemensamt nyttjande av statligt ägd mark och kanalisation för bredbands-

utbyggnaden är bra och kostnadseffektivt, dock bör upplåtelsen ske på ett 

konkurrensneutralt sätt och till självkostnad. 

 

Förslaget att låta PTS kartlägga infrastrukturen är bra. 

 

Bolagiseringen av BV Telenät är bra. 

 

Överförande av SV-Kraftnäts nät till Teracom löser inte ev. problem för 

utbyggnaden i Sverige. 

 

Konsumentpriserna påverkas marginellt av de förlag som utredningen uppger.  
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