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Denna vägledning är beslutad den 19 mars 2014.

Kravet på öppenhet i stödfinansierade nät
PTS beviljar stöd för bredbandsutbyggnad enligt medfinansieringsförordningen.1
Sådant stöd för medfinansiering får lämnas om de krav som gäller för stöd för
bredbandsutbyggnad enligt exempelvis det s.k. landsbygdsprogrammet är uppfyllda.2
En förutsättning för att stöd ska kunna beviljas enligt landsbygdsprogrammet är att
bredbandet kan användas samtidigt av flera operatörer, dvs. vara öppet.3 Det
stödfinansierade nätet förutsätts vara öppet på både s.k. passiv och aktiv nivå.4 Till
följd av att nätet byggs med statligt stöd ska tredje parter beviljas grossisttillträde under
sju år.5
Denna vägledning ska PTS tillämpa för tolkningen av kravet på öppenhet i
stödfinansierade nät enligt medfinansieringsförordningen och enligt de villkor för
sådant stöd som PTS fastställde den 14 februari 2012.6
Öppenhet på passiv nivå

Med öppenhet på passiv nivå avses att operatörer får tillträde till ledningar och/eller till
grundläggande infrastruktur, såsom lokaler, master, kopplingspunkter och kanalisation,
se bild Funktionalitetsnivåer i bredbandsnät nedan.

Förordningen (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur
1, 2, 3 och 7 §§ förordningen (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av itinfrastruktur. Med landsbygdprogrammet avses här stöd till bredbandsutbyggnad enligt förordningen
(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.
3 5 kap. 9 e § förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
4 EU-kommissionens beslut den 25 mars 2010, C(2010)1916, punkten 44
5 EU-kommissionens riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb utbyggnad av
bredbandsnät, 2009/C 235/04, punkten 45.f
6 http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Internet/Bredband2010/Villkor-medfinansiering-bredbandsstod120214.pdf
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Öppenhet på passiv nivå kan således tillgodoses genom att hyra ut svart fiber och
utrymme i kanalisation. Uthyrningen bör då även omfatta sådan tillgång till
grundläggande infrastruktur som den begärande operatören behöver för att kunna
realisera tillträdet. Det kan till exempel handla om tillträde till lokaler och
kopplingsskåp.
Öppenhet på aktiv nivå

Med öppenhet på aktiv nivå avses att operatörer får tillträde på transmissionsnivå, t.ex.
till switch eller router, se bild Funktionalitetsnivåer i bredbandsnät nedan. Öppenhet på
aktiv nivå kan således tillgodoses genom att tillhandahålla bitström över en förbindelse
mellan slutanvändarens nätanslutningspunkt7 och en punkt längre in i nätet där
transmissionen kan överlämnas till annat nät.

Funktionalitetsnivåer i
bredbandsnät

Kommunikation
Styr och kontrollerar trafikflödet till användare oberoende
av underliggande nivåer

Transmission
Signalöverföring mellan aktiva utrustningar anpassade till
specifika ledningar och medium

Funktionalitetsnivåer
i
Ledning
Passiva ledningar och nät som överför signaler via
bredbandsnät

Öppenhet
aktiv nivå

kopparkabel, optofiber, radiofrekvensband

Öppenhet
passiv
nivå
Grundläggande infrastruktur
Anläggningar, installationer och kanalisation m.m.

7 Med nätanslutningspunkt avses här fysisk punkt vid vilken en slutanvändare ansluts till ett allmänt
kommunikationsnät.
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Vanliga frågor och svar
Vilka krav ställer öppenhet på själva byggnationen?

Kravet på öppenhet förutsätter bl.a. följande:
•

•
•
•

vid anläggning av kanalisation bör tomröret dimensioneras så att den rymmer
flera fiberpar, i syfte att möjliggöra att flera operatörer får tillträde till
kanalisationen
vid inblåsning av fiberkabel bör minst ett fiberpar anläggas
lokaler och kopplingsstationer bör dimensioneras så att fler än en operatör kan
installera aktiv utrustning där
master och tillhörande lokaler bör utformas så att flera operatörer kan placera
basstationer där

Vem gäller kraven?

Stödmottagaren ska själv eller, i förekommande fall, genom avtal efter anbudsförfaranden, säkerställa att öppenheten i det stödfinansierade nätet upprätthålls. Om
stödmottagaren avtalar med annan om ägande, drift och/eller förvaltning av det
stödfinansierade nätet ska stödmottagaren via avtalet säkerställa att avtalsparten
upprätthåller öppenheten.8
Hur länge måste öppenheten bestå?

Öppenheten ska bestå under minst sju år räknat från den dag det stödfinansierade
nätet togs i bruk.9
Får man ha en exklusiv kommunikationsoperatör?

Det är tillåtet att ha en kommunikationsoperatör med exklusiv rätt att agera som
kommunikationsoperatör, så länge stödmottagaren, kommunikationsoperatören eller
annan avtalspart ger andra operatörer tillträde till nätet på såväl aktiv som passiv nivå.
Det vill säga, nätet måste inte vara öppet på s.k. kommunikationsoperatörsnivå under
förutsättning att kommunikationsoperatören dels gör det möjligt för flera tjänsteleverantörer att sälja sina tjänster i det stödfinansierade nätet, dels tillhandahåller
tjänster på passiv och aktiv nivå, såsom beskrivits ovan.
Får en förening som får stöd ingå avtal om slutkundstjänster till
föreningsmedlemmarna?

Öppenhetsvillkoret är inte ett hinder mot att en stödmottagare, exempelvis en
förening, agerar som en inköpsorganisation för sina medlemmar, dvs. ingår avtal om

5 kap. 9 e § förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
5 kap. 9 e och f §§ samma förordning och EU-kommissionens beslut den 25 mars 2010, C(2010)1916,
punkten 44 samt EU-kommissionens riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb
utbyggnad av bredbandsnät, 2009/C 235/04, punkten 74
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kollektivanslutningar med en (tjänste)leverantör. Sådana kollektivanslutningar bör vara
förenliga med öppenhetskravet för stödfinansierade nät under förutsättning att andra
operatörer kan beviljas tillträde på aktiv och passiv nivå.
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