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Remissvar från Svenska StadsNätsförening (SSNf)avseende En anpassad försvarsunderrättel-

severksamhet (Ds 2005:30) 
 

 

Försvarsdepartementet har inbjudit SSNf till att lämna synpunkter på En anpassad försvarsunderrättelse-

verksamhet (Ds 2005:30) 

 

 

Svenska stadsnätsföreningen (SSNf) är en ideell branschorganisation som företräder drygt 300 organisationer 

och medlemsföretag. Av dessa är ca 160 st stadsnätsägare i Sverige med nät som består av access, region och 

även gränsöverskridande nät. 

Vår organisations huvuduppgift är att verka för att våra medlemmar stadsnätsägarna på ett så effektivt och kon-

kurrensneutralt sätt kan erbjuda en öppen infrastruktur för bredbandstjänster till alla markandens aktörer på icke 

diskriminerande villkor. Samtidigt verka för att den nya infrastrukturen uppfyller samhällets krav på robusthet. 

SSNf arbetar nära PTS och näringsdepartementet i frågor som rör den fysiska infrastrukturen för bredbands-

tjänster i Sverige. 

 

SSNf är införstådd av nödvändigheten av att försvarsunderrättelse bedrivs i Sverige är i sak positiv till detta. 

Då detta är fråga om nationens säkerhet måste ev. kostnader för nätägarna också bekostas av samhället.  

Situationen dessutom är mycket olika mellan nätägarna där vissa t.ex. redan är etablerad i ”samverkanspunkter” 

medan andra endast har trunktrafik genom sina nät. 

 

SSNf föreslår därför ett möte mellan försvarsdepartementet, PTS och representanter från operatörer och bran-

schen för att informera varandra om hur situationen i branschen ser ut samt vilka möjligheter det finns till en 

optimal lösning.  

Det som nu sker i våra regionnät är att vissa av dessa kopplas mot grannländerna i norden för att på så sätt skapa 

en större markand regionalt vilket också kommer att påverka situationen. 

Teknikutvecklingen går dessutom från traditionell telefoni till telefoni över Internet och övergången till IP-

baserad telefoni och videokommunikation därför bör innehållet i remisstexten anpassas till detta faktum så att 

begreppsförvirring undvikes.  

Ytterliggare aspekt är att merparten av våra medlemmars nät är baserad på fiberoptiska förbindelser vilket i 

många fall också innebär att våglängd multiplexering används därför bör också problemet med avtappning av 

den trafiken också vägas in samt vilka praktiska och ekonomiska konsekvenser detta kan få.  
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Yttrande: 

6 kap19 a §. 

Staten måste bekosta de kostnader som uppstår för nätägarna. 

Lämpliga samverkanspunkterna måste först utses tillsammans med mottagaren innan anmälan kan 

göra. 

Definitionen enkelt tas om hand är mycket svår definiera då mottagarens tekniska möjlighet och geo-

grafisk samverkanspunkter först måste anges. 

 

Innan beslut tas bör försvarsdepartementet ordna en ”hearing” med branschen tillsammans med PTS 

för att få en uppdatering av läget i Sverige samt ev. kopplingar mot andra länder. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Stockholm 2005-10-31 

 

 

 

Lars Hedberg,  

Generalsekreterare 

 


