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Bakgrund  
Stadsnätsbolaget (SB) planerar att bygga infrastruktur för bredband till fastigheter som finns i 
områdena Grönskan och Vedhamn på Ingarö. För att kunna göra detta måste SB få tillstånd att 
förlägga fiberkabel på samfällighetens mark. Av den anledningen har SB vänt sig med en 
förfrågan att upprätta ett markupplåtelseavtal med Vedhamns samfällighetsförening. Styrelsen 
har då valt att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda ärendet. Arbetsgruppen har bestått av Lars 
Segerström och Sven Löthman. 

Problembeskrivning 
Regeringen har satt upp följande mål: ”År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila 
tjänster av god kvalitet”.


Idag erbjuds i samfällighetens område uppkoppling via kopparnätet (ADSL ca 8-10 Mbit/s) för de 
som fortfarande har koppartråden kvar, förutom några få fastigheter i södra änden på 
Vänderbyvägen som erbjöds fiberuppkoppling via Telia (luftledning). Vedhamn/Grönskan är 
tillsammans med Näsdalen/Mörtviken de sista områdena på Ingarö som saknar fiberuppkoppling.


För att nå regeringens mål krävs att något ”fiberbolag” är intresserat av att anlägga fiber i vårt 
område. Tidigare har Telia och ComHem/Fibertjänst erbjudit att teckna avtal om fiberuppkoppling, 
men de har backat ur innan arbete har påbörjats. Nu har Stadsnätsbolaget ambitionen att kunna 
erbjuda nedläggning av fiber och tillhörande tjänster i vårt område. De behöver nu få tillstånd att 
förlägga kabel på föreningens mark. 


En av de mest centrala frågeställningarna har varit frågan om samfällighetsföreningen ska teckna 
markupplåtelseavtal direkt med SB eller om SB ska söka ledningsrätt genom Lantmäteriet. Det 
absolut vanligaste i områden som vårt är att teckna avtal direkt med nätföretaget, mycket på 
grund av de höga kostnaderna och långa handläggningstiden vid ansökan av ledningsrätt, som 
riskerar att göra fiberbolagens kalkyler ointressanta.


Arbetssätt 
Arbetsgruppen som styrelsen har tillsatt har i första hand jobbat med att tillsammans med SB 
reda ut begrepp och svara på alla möjliga tänkbara frågor kring avtal, arbetsgång, ekonomi, hur 
området påverkas, etc. Dessa frågor och svar har dokumenterats i ett separat dokument som 
görs tillgängligt för alla medlemmar.


Utöver arbetet tillsammans med SB har kontakter tagits med kommunen, REV, Lantmäteriet samt 
föreningar i Kalvsvik (som har fått fiberuppkoppling genom SB) och Näsdalen/Mörtviken (som 
nyligen tecknat avtal med SB).


Några synpunkter från kontaktade 
Kommunen 
Kommunens kontakt i bredbandsfrågor Julia Karlsson har löpande kontakter med de företag som 
arbetar med att anlägga fiber i kommunen. Hon känner till SB och har inga negativa synpunkter 
på deras arbete på olika ställen i kommunen. Hon ser ingen anledning att vara orolig för att anlita 
dem.
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REV 
I kontakten med REV:s jurist Anders Lundell, handlade frågorna mest om markupplåtelseavtal 
kontra ledningsrätt. Enligt honom kan man betrakta ledningsrätt som en slags tvångsåtgärd när 
man inte kan komma överens på annat sätt. Ledningsrätt ger inga direkta fördelar för 
samfällighetsföreningen och Lantmäteriet tar inte på sig ansvar för besiktning och eventuella 
tvisteprocesser med nätbolaget om något har gått fel. När ett bolag har fått sin ledningsrätt tar 
Lantmäteriet sin hand ifrån ärendet. Slutprodukten i ledningsrättsprocessen ger i princip samma 
avtal som vid markupplåtelseavtal.

Att söka ledningsrätt är en både kostsam (ca 200.000 kr) och tidsödande (ca 4 mån) process för 
nätbolaget, vilket kraftigt påverkar deras kalkyler negativt.


REV har en avtalsmall för ändamålet som de uppdaterar regelbundet.


Lantmäteriet 
I kontakt med handläggare på Lantmäteriet bekräftades de slutsatser som REV:s jurist hade 
angivit. Det är en ganska komplex förrättningsprocess och i övrigt hänvisade han till 
Ledningsrättslagen som finns tillgänglig på Lantmäteriets hemsida.


Andra föreningar 
I kontakter med vägansvarig i Kalvsviks samfällighetsförening, bekräftades att de nu har 
fungerande fiberuppkopplingar genom SB och att arbetet har fungerat tillfredsställande. Några 
missar får man räkna med, men de har åtgärdats vid påpekande.


Näsdalen/Mörtvikens samfällighetsförening har nyligen tecknat avtal med SB. Arbetet har ännu 
inte påbörjats. Enligt ordföranden har det inte varit några problem att teckna avtal med SB.


Slutsatser och rekommendationer 
I Vedhamns samfällighetsförening är uppskattningsvis ca 40% procent permanentboende och 
övriga i varierande grad fritidsboende. Man kan anta att det finns ett något större intresse hos de 
permanentboende (flera jobbar t ex hemifrån), men det borde finnas ett relativt stort intresse bland 
de fritidsboende också. Med tanke på att både Telia och Fibertjänst tidigare backat ur, finns det 
skäl att tro att även SB:s kalkyler är känsliga för extra kostnader. Av den anledningen tror vi inte 
att det är något alternativ att SB ska söka ledningsrätt via Lantmäteriet, när det dessutom inte ger 
några direkta fördelar för Vedhamns samfällighetsförening.


Slutsatsen blir därför att om vi inte tecknar avtal direkt med SB, så kommer Vedhamn/Grönskan 
vara det enda område på Ingarö (förutom enstaka fastigheter) som saknar fiberuppkoppling, vilket 
i framtiden kan påverka fastigheternas attraktivitet.


Rekommendation 
Arbetsgruppen rekommenderar att Vedhamns samfällighets styrelse bemyndigas att teckna 
markupplåtelseavtal med Stadsnätsbolaget. Upprättat avtal ska inte innebära några kostnader för 
samfälligheten.
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