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Svar - Remiss angående Post - och telestyrelsen förslag till införande av prioritet i 
telenätet.  

 

Inledning 
Svenska stadsnätsföreningen (SSNf) är en ideell branschorganisation som företräder drygt 300 medlemsföretag 
och organisationer. 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 
konkurrensneutralt 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 
bredbandstjänster i Sverige. 
 

Svar 
SSNf är införstådd i nödvändigheten av prioritetsfunktioner i det svenska telenätet för att bl.a. säkra 
kommunikationerna vid händelser som kan var påfrestande för samhället. 
Då merparten av våra medlemmar stadsnätsägare endast levererar transporttjänster i form av passiv eller 
kapacitetstjänster är det fn inget som berör våra medlemmar i större utsträckning. De som levereras publika 
telefonitjänster i stadsnäten är idag tjänst leverantör vilken berörs av prioriteringsfunktionerna.  
Det finns dock undantag där stadsnäten i större kommunala nät även kan vara leverantör av den fasta telefoni för 
kommunens räkning.  
Med införande av IP-telefoni kommer situationen att förändras då flera av stadsnätsägarna kan bli publika IP-
telefonileverantörer. Ett scenario är att vissa stadsnät köper IP-telefonikapacitet av ISP: er och sedan levererar 
till slutkund. Detta gäller framförallt på mindre orter där bristen på konkurrens skapar denna marknad.  
Möjligheten att införa prioritetsfunktioner i ett IP-baserat telefonnät bör därför utredas av PTS ett arbete som vi 
förstår har påbörjats eller kommer att utföras genom Er försorg.  
 
Vi kan därför ej i dagsläget bedöma ev. kostnader eller konsekvenser för stadsnäten vad gäller 
prioritetsfunktioner och tid för ett sådant införande. 
SSNf är till självkostand positiva att delta i ett sådant arbete tillsammans med Er där vi får möjligheter att ge 
våra synpunkter på ev. förslag. 
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