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Inhämtande av synpunkter på utkast till beslut om ändring av 
skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a)  

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200 
kommuner. Stadsnäten är nätägare av ny modern IT-infrastruktur och säljer grossistprodukter till både 
operatörer och tjänsteleverantörer. 94 procent av stadsnäten ägs av kommunerna som tidigt började 
bygga ut det svenska bredbandsnätet. Föreningen företräder en majoritet av de aktörer som aktivt 
investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.  

Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. Modellen 
öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet och ska säkerställa att lika och icke-
diskriminerande villkor efterlevs samt ska säkerställa god konkurrens i nätet.  

Stadsnätsföreningen tackar för möjligheten att få svara på PTS samråd. 

Samrådet 
Kopparnätet har under en längre tid varit under avveckling. Det viktiga är att Telia i förväg och i god tid 
anmäler när de planerar att avveckla eller när de planerar att byta ut delar av kopparnätet mot ny 
infrastruktur till PTS. Nu föreslår PTS att Telia ska föranmäla minst 18 månader i förväg sina planer att 
avveckla eller byta ut delar av kopparnätet. Det är PTS som ska säkerställa att avvecklings- eller 
utbytesförfarandet inkluderar en transparent tidsplan och transparenta villkor samt fastställer tillgång till 
alternativa produkter av åtminstone jämförbar kvalitet. Det viktiga är att slutkunder och andra operatörer 
i god tid kan säkerställa att de som berörs också får den information som de behöver och för att kunna 
agera. PTS anser att tiden kan kortas ned. Stadsnätsföreningen har inget att invända emot detta.  

PTS gör bedömningen om tillträde till kanalisation och virtuellt tillträde till kopparnätet upphävs. 
Stadsnätsföreningen har inget att invända emot detta. Kopparnätet är under avveckling där nya 
produkter sällan eller aldrig beställs, men det viktiga är att de kunder som finns och de operatörer som 
fortfarande har produkterna inte blir drabbade.  

Skyldigheten om nyckeltal är i sin nuvarande omfattning enligt PTS inte längre ändamålsenlig och ska 
därför ändras på så sätt att Telia inte längre åläggs att redovisa nyckeltal för enkla installationer, bara gälla 
tillträde till kopparnät och därtill hörande tjänst. Stadsnätsföreningen har inget att invända gentemot 
detta. Om PTS anser att redovisningen av nyckeltal kan ske kvartalsvis istället för månadsvis har 
föreningen inget att invända mot detta. Det viktiga är att PTS kan utföra sitt tillsynsarbete på ett effektivt 
och bra sätt.   
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