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Remissvar 
  
Svenska stadsnätsföreningen lämnar följande synpunkter på Er remiss:  
Förslag till åtgärder för en bättre konkurrens i Sverige 
 
 
Inledning 
 
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 som till ca 90 % ägs och eller drivs av 
kommunala bolag eller förvaltningar eller i samverkan med privata partners.  
Huvudsyftet för våra offentligt ägda stadsnät är att ge invånarna, företag och den kommunala 
verksamheten i respektive kommun och region möjlighet till bredband via öppna konkurrensneutrala nät 
där valfrihet och öppenhet på icke diskriminerande villkor råder.  
Som ger befintliga och nya aktörer möjlighet att leverera sina tjänster utan att behöva investera i egen 
infrastruktur. 
Stadsnätverksamheten verksamhet har bedrivits i ca 15 år och som har gjort Sverige till den mest 
utbyggda nationen i EU och den tredje i värden med ca 30 % fiberanslutning av hushållen var av 20 % via 
stadsnäten. Stadsnäten har investerat ca 20 miljarder sedan verksamheten började. 
  
Priset på en bredbandsanslutning i förhållande till kapacitet i Sverige är en av de lägsta i värden enl. EU 
och OECD. 
All detta tillsammans är ett tydligt bevis på att konkurrensen i Sverige fungerar på ett mycket 
tillfredställande sätt vilket också bekräftas av olika internationella rapporter, senast från FTTH Council 
Europé. 
Orsaken till att Sverige är en av värden mest framgångsrikaste nation inom bredbandsområdet kan till 
största delen tillskrivas stadsnätsverksamheten som skapat en ny öppen infrastruktur i Sveriges där ca 400 
tjänsteleverantörer (enl. PTS) kan verka.  
Som ett exempel kan nämnas är där den såkallade markanden visat litet eller inget intresse att verka är i 
Västerbotten med en yta dubbel så stort som Holland. Där har idag ca 80 % av hushållen en 
fiberanslutning genom samarbete med stadsnäten. 
  
Om de traditionella telebolagen varit ensam på markanden skulle förmodligen situationen i dag var likt den 
i Europa där prisnivån är 3-4 ggr högre än i Sverige bl.a. beroende på avsaknad av en svartfibermarkand 
och alternativa bredbandsnät. Enl. EU nås den nya infrastrukturen i EU i genomsnitt 2 % av hushållen i 
jämförelse med Sveriges 30 %. 
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Synpunkter 
 
Vad beträffar konkurrenshinder finner vi A-focus rapport onyanserad och väldigt generell där konkreta 
exempel på problem saknas och beskrivningarna är mer svepande. Där kan man också utläsa vissa parters 
egenintressen för att behålla sin monopolsituation.  
Vi kan också konstatera en del direkta felaktiga tolkningar av affärsmodeller. Som ett exempel kan 
nämnas slutkundmodellen, den innebär inte att stadsnäten erbjuder slutkundstjänster utan är som regel en 
nätavgift till fastighetsägaren eller enskilt hushåll likt avgift för elnätet. Det måste till en ny beskrivning 
av situationen där berörda kan bidra med fakta.  
   
Att det kan finnas en del problem i hanteringar av ärenden i kommunerna med i vissa fall långa väntetider 
i förfrågningsärenden som gäller marktillträde od är vi medvetna om, i vissa fall kan detta bero på 
enskilda handläggare eller bristande rutiner.  
Då stadsnätsverksamhet är en relativ ny företeelse är det en naturligt att vissas rutiner inte fungerar 
perfekt. Man får inte glömma att ”telemarkanden” i Sverige funnits i mer än 100 år. 
Till det kommer det ”arv” som kommunerna har från Televerket tiden som monopolist. 
  
Det är dock viktigt för alla parter att regelverket är klart och tydligt och samtidigt garanterar 
öppenhet och valfrihet för kunderna var vi föreslår ett möte med Er, PTS, SKL och andra berörda 
intressenter för att klara ut ev. missförstånd och tillsamman hitta en lösning på ev. problem. SSNf 
har verkat i 11 år som organisation och har stor kunskap om markandsituationen. Vårt förslag är 
att ni kallar till ett ”rundabordsamtal” som en avstamp för fortsatt arbete. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stockholm den 22 december 2008 
 
 

Lars Hedberg                       Mats Berggren 
Generalsekreterare                      Ordförande SSNf 

 


