
 

 

Frågor och svar från informations- och frågetillfälle PTS och 

bredbandsföreningar 12 oktober 

Frågorna i rött nedan ställdes i chatten under mötet. PTS Jens Ingman svarar på frågorna i svart. 

 

Jag har en fråga angående fråga "4.Efteranslutning". Det är för mig en tvärsom fråga som sätter 

många ideellt arbetande på pottan. Ni får in alla anslutna hus och borde lägga pusslet själva. Vi sitter 

inte på ett register över icke medlemmar. 

Svar: Vi förstår att frågan är svår att besvara, men PTS behöver uppgifterna för att kunna genomföra 

sina uppdrag. Läs mer om syftet med insamlingen, bakgrund mm under ”Allmän information” i det 

elektroniska formuläret. 

 

Efter anslutningar: Ni sände ut exempel på adresser som ni trodde var inom vårt område. Hur viktigt är 

det att man fyller i dessa adresser (fastigheter) i formuläret? Och vad är anledning till att man ska fylla 

i detta.? 

Svar: PTS har skickat ut adressunderlag som syftar till att hjälpa er att besvara frågorna om möjliga 

efteranslutningar och beslutade utbyggnadsplaner. Tanken är att ni ska kunna kopiera adressrader 

från detta underlag, till de excelmallar som finns för respektive fråga inuti svarsformuläret. 

Observera att ni inte måste använda underlaget. Om ni använder materialet för att besvara frågorna 

bör ni också säkerställa att adresserna faktiskt avser faktiskt möjliga efteranslutningar, eller adresser 

som omfattas av beslutade utbyggnadsplaner. Tänk även på att ni kan behöva med egna 

adressuppgifter som inte framgår av underlaget. 

 

Ska inte byanät som är AB skicka in? 

Svar: Jo, alla byanät oavsett organisationsform ska besvara begäran så länge de äger eller inom en 

treårsperiod kommer att äga ett fibernät. 

 

Det står ej lgh-nummer, men om det är flera lägenheter på samma adress, anger man då t ex 

Nyvägen 9 flera gånger då? Det räknas inte som dubblett? 

Svar: Huvudsaken är att Nyvägen 9 finns med i den uppladdade filen. PTS kommer hantera eventuella 

dubbletter. De kommer inte dubbelredovisas. 

 

Vi har många anslutningar med samma fastighetsbeteckning där husen ligger på arrendetomt. Hur 

gör vi med fastighetsbeteckningar för dessa? 

Svar: Har husen olika adresser? PTS föredrar address framför fastighetsbeteckning, då en adress 

oftast kan kopplas till endast en byggnad. Om ni endast har fastighetsbeteckningen, kan ni dock välja 

att bara rapportera in den. 

 

Eller man säger kanske att Nyvägen 9 har en anslutning oavsett hur många lägenheter det finns på 

adressen förstås...? 



 

 

Svar: Ja, precis! 

 

Hej igen 

Jag har en fråga angående fråga "4.Efteranslutning". Det är för mig en tvärsom fråga som sätter 

många ideellt arbetande på pottan. Ni får in alla anslutna hus och borde lägga pusslet själva. Vi sitter 

inte på ett register över icke kunder medlemmar. 

Eller jag förtydligar, vi är enligt lag skyldiga att lämna uppgifter över vårt nät. Är vi skyldiga enligt lag att 

lämna uppgifter över där vi inte har nät? 

Svar: Läs mer om det juridiska stöd i länken ”Bakgrund m.m. – efteranslutningar” under ”Allmän 

information” i det elektroniska formuläret. 

 

Räcker gatuadress eller motsv? Inte postadress? 

Svar: PTS behöver gatans namn, gatunummer, postnummer och postort. 

Svar: Se svar ovan. 

 

Vi kan självklart inte lämna uppgifter om framtida anslutningar då det är de som äger fastigheterna 

som bestämmer, inte fiberföreningen. Vi har heller inga kompletta adresslistor inom vårt fiberområde, 

dvs vikan inte ge info de adresser som kan byggas ut. 

Svar: Tanken är att dessa uppgifter ska omfatta idag outbyggda områden. Har ni beslutade 

utbyggnadsplaner fram till och med 30 juni 2026, ska ni rapportera in uppgifter över dem. Har ni inte 

sådana planer svarar ni helt enkelt nej på frågan ” Har ni beslutade planer på att bygga ut fibernät där 

utbyggnaden bedöms vara färdig senast 30 juni 2026?” inuti formuläret. 

 

Angående efteranslutningar så har vi som förening inte dessa adresser så det blir svårt, Vi  kan bara 

bidra med de uppgifter som gäller våra medlemmar dvs anslutna och beslutad urbyggnad. 

Adresser för efteranslutningar borde ni inte begära in. 

Svar: Försök besvara samtliga delar, utifrån bästa förmåga. 

 

Vi bygger nät i Stockholms skärgård. Fastigheter på öar har inte alltid adresser. Kan vi ange 

fastighetsbeteckning? 

Svar: Ja, men i första hand föredrar PTS adressdata.  

 

Som byanät sitter vi ju inte på adress el fastighetsbeteckning till samtliga möjliga fastigheter. Vi vet 

vilka vi har anslutna, ev planer vi har och vilka BYAR som är möjliga. Att ta fram samtliga adresser är 

för oss ett stort merarbete, som vi inte har underlag för. 

Svar: Har ni tidigare lämnat in data till PTS, finns det ett adressunderlag som kan vara till hjälp för att få 

fram relevanta adresser. 

 



 

 

Varför ska man inte lämna in när man bara äger rören man kan ju faktiskt säga upp avtalet för att 

blåsa i egen fiber man så man äger ju kanalissationen och det tycker jag är fell 

Svar: Det kan vara intressant i andra sammanhang, men i det här sammanhanget är det just den som 

äger fibern som ska rapportera in det. Om den som endast äger kanalisation i framtiden blåser in 

egen fiber i framtiden, kommer man i så fall bli skyldig att lämna in uppgifter. 

 

Möjliga efteranslutningar, vad är det? grävning 300 meter, är det en möjlig anslutning? 

Svar: PTS kan inte svara på det generellt, utan lämnar det till er att bedöma utifrån de definitioner som 

ställs (se svarsformuläret). Om ni i detta fall ser det som en rimlig gräns, så kan ni använda det 

bedömningskriteriet i det här fallet. 

 

Vi har infrastruktur som når ALLA fastigheter inom vårt område. 

Svar: Ok, då behöver ni avgöra vilka som: 1. Har en anslutning (byggnaden är ansluten med fiber), 2. Är 

möjliga att efteransluta med fiber och till vilket belopp och 3. Byggnader som omfattas av beslutade 

utbyggnadsplaner.  

 

Hej, vi har fått enkäten sedan 2015 men inte i år. Innebär det att vi missats eller behöver vi inte delta? 

Svar: Hör av er till PTSbredband@pts.se om ni saknar er enkät. Ange organisationsnummer, namn på 

föreningen och mejladress. PTS kommer sedan att skicka enkäten till er. 

 

Finns svaren från förra året kvar eller är det att starta om på nytt? 

Svar: Gamla svar finns i svarsformuläret. 

 

Ansluts ej inom tidsramarna: Inkluderas även ej beslutade planer i detta? 

Svar: ”Ansluts ej inom tidsramarna” är tänkt att användas för möjliga efteranslutningar, det vill säga 

byggnader som finns i det befintliga nätets upptagningsområde men där anslutningen inte kan 

genomföras inom de tidsramarna som finns i PTS definition (12 månader/4 veckor). 

 

Vad avser ni med "beslutad utbyggnad"? 

Svar: a) idag ej anslutna byggnader i outbyggda områden där det finns avtal om att ansluta slutkunder 

med fiber senast den 30 juni 2026 (dvs. slutkunder med anslutning till byggnad, i framtida områden) 

och 

b) idag ej anslutna byggnader i outbyggda områden där avtal om att ansluta slutkunder med fiber 

saknas, men som i och med den planerade utbygganden enligt a) kommer att passeras av fiber 

senast den 30 juni 2026 (dvs. efteranslutning till slutkund blir möjlig, se vägledning här) 

 

Hur får man tag på adressunderlagen 

Svar: De finns inuti svarsformulären. 
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Vi har byggt med fibersstöd från länstyrelsen och de verkar inte räkna på samma sätt som PTS när 

det gäller om en fastighet är anslueten eller ej. 

Svar: Landsbygdsprogrammet utgår från homes connected (anslutna byggnader), medan PTS 

bredbandsstöd baseras på homes passed (möjliga efteranslutningar). 

 

Är alla fastigheter inom "vårt område" med i adressunderlaget? 

Svar: Adressunderlaget är baserat på adressdata som ni tidigare har lämnat in till PTS. Alla adresser 

som finns i närområdet för dessa, bör finnas med i underlagen (exklusive de adresser som ni tidigare 

angivit som anslutna). 

 

Om vi har dragit fram kanalisation till husets tomtgräns, men kunden har avböjt inkoppling - är denna 

en möjligt efteranslutning eller hur ska vi bedöma den? 

Svar: Ja, det är en möjlig efteranslutning om kunden kan ansluta sig (inom de ramar som ställs i PTS 

definitioner). 

 

Det finns flera olika boenden/hus med samma gatuadress. Hur hantera detta? 

Gäller dessa rapporter bara de fastigheter/föreningar som fått stöd via PTS eller även dem som fått 

bidrag via länsstyrelse/Jordbruksverket/EU. Jag känner inte igen at vi fått formulär från PTS nyligen 

Svar: Begäran avser alla föreningar som äger fibernät, eller kommer att äga ett fibernät inom en 

treårsperiod. Hör av er till PTSbredband@pts.se om ni inte fått formuläret. 

 

Ni vill men är det lag? 

Svar: Se lagstöd i länkarna under ”Allmän information” i formuläret. 

 

Förtydligande från min förra fråga: Om en kund är uppkopplad och amvänder internet är fastigheten 

självklartr ansluten. Samma sak antar jag med den som dragit in fiber som en framtidsäkring men inte 

använder det. Men hur skall vi rälkna när det finns en anslutningspunkt på tomten med 

fastighetsägaren inte dragit in i huset? Sedan har vi fastigheter där det är förberett i fiberskåpen och 

slangar nedgrävna i närheten av fastigheten men inte in på tomt. Hur skall vi se på det? 

Svar: De som har anslutningspunkt på tomten bör kunna ansluta sig. De med fiberskåp och dylikt i 

närheten likaså, men kanske till en högre anslutningsavgift? PTS låter er själva bedöma detta, utifrån 

de definitioner som ställs i formuläret. 

 

Vad är anledning till att ni måste ha in alla tänkbara adresser att ansluta till vårt fibernät? 

Svar: För att kunna genomföra de uppdrag som PTS ansvarar för. Läs mer I länkarna under ”Allmän 

information” i formuläret. 
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Ska man inte ta med fastigheter som vi avser att söka bredbandsstöd för? Då vi kommer inte ansluta 

dem om vi inte får bidrag. 

Svar: Uppgifterna som lämnas in ska gälla oberoende av om bidrag eller liknande beviljas. 

 

Postadress är väl Postnummer och postort. Inte intressant för PTS då? Gatuadress eller gårdsnamn 

utan postadress verkar otillräckligt, men så sa du. 

Svar: För PTS är det relevant att få uppgift över byggnadens adress, alltså adressen där byggnaden 

är belägen. För att PTS ska kunna koppla uppgifterna mot sina register behövs även postnummer och 

postort. 

 

Var kan vi in adresser till alla adresser som inte är anslutna till vårat nät? Vi har ca 100 medlemmar 

men sakanr adresser till nästan lika många inom vårt område 

Svar: Se adressunderlag inuti svarsformuläret. 

 

PTS förfrågan/krav måste medföra en rimlig arbetsinsats från föreningen. Vi drog slutsatsen redan 

förra året att det enklaste var att enbart rapportera fastighetsbeteckning. Eftersom vi har upp till 10 

anslutningar på samma fastighet kommer underlaget inte att bli rättvisande men det är inte vårt 

problem. Vi kommer inte att slösa tid på att inventera möjliga anslutningar för det är rent hypotetiska 

gissningar och PTS kan lika bra som någon annan anta att varje byggnad är en potentiell, anslutning 

förr eller senare. 

Svar: Ok, man kan som sagt läsa om lagstöd mm under ”Allmän information”. I praktiken kan detta 

dock få vissa konsekvenser. Bland annat kan byggnader som inte är fiberanslutna i ert område, inte 

bli aktuelle för stödinsatser och dylikt. 

 

Jag tyckte svaret var lite oklart. Är PTS begäran om uppgifter lika med vad lagen kräver? 

Svar: Läs om lagligt stöd i länkarna under ”Allmän information” i svarsformuläret. 

 

Skålleruds Fiber: Om fastigheter tidigare rapporterats som "möjliga att ansluta" men det har visat sig 

att det inte är genomförbart. Hur ska dessa anmälas och kan bedömningen ändras? 

Svar: Man ska rapportera in de underlagen varje år. Har bedömningen ändrades från ett år till ett 

annat, ska man helt enkelt ändra sin inrapportering det aktuella året. 

 

Är det enbart fastigheter som ska rapporteras? Vad gäller för kommersiella aktörer (arbetsställen) där 

vi hyr ut anslutningspunkter? 

Svar: Adresser till alla typer av byggnader ska rapporteras (hushåll, fritidshus, arbetsställen, 

verksamheter mm). 

 



 

 

Tiden för inlämnande av uppgifter är alltför kort om vi  skall ge ett rättvist underlag. vi har säker några 

hundra fastigheter som inte är anslutna och vi skall bedöma möjligheten till efteranslutning. Det 

kommer att ta många kvällar o nätter.. 

Svar: Ni kan be om en veckas uppskov. Vänd er till PTSbredband@pts.se. 

 

I samband med nybyggnationer önskar man ju ofta få in fiber direkt vid byggnation. Då finns ju ingen 

byggnad.... Ska kända ännu ej bebyggda fastigheter tar med? 

Svar: Ja, rapportera även det om ni har sådana underlag. 

 

Det pratades om mobiltäckning. Var hamnade den frågan? 

Svar: Det är en särskild insamling som görs från de nätägande mobiloperatörerna. 
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