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I detta nummer berättar vi om Tampereen Vesis erfarenheter av sambyggnad. Vi berättar 

också om Kommunikationsverkets roll vid främjande av sambyggnad samt om det första 

domstolsavgörandet med riktlinjer för omfattningen av sambyggnadslagens 

tillämpningsområde. Du hittar även information om vad som är aktuellt i snabbt bredband 

samt om det nyligen startade projektet som utvecklar begreppsmodeller för nätinfrastruktur. 

I detta nummer: 

 Tampereen Vesi - nätet byggs upp genom sambyggnad  

 Sambyggnadsbudskapet når ut 

 Kommunikationsverket bistår med råd i frågor om sambyggnadsavtal 

 Förvaltningsdomstolens avgörande: Sambyggnadslagen tillämpas inte på gamla avtal om 

samutnyttjande 

 Bredbandsinfo.fi erbjuder färsk information om snabbt bredband 

 Över hälften av finländarna har tillgång till snabbt fast bredband 

 Samarbetsprojektet utvecklar begreppsmodeller för nätinfrastruktur 

Tampereen Vesi - nätet byggs upp genom sambyggnad 

Tammerfors vattenverk är stadens affärsverk som grundades år 1898. Sambyggnad är känd i 

Tammerfors. Nätverkschef Pekka Laaksonen från Tampereen Vesi säger att sambyggnadskulturen 

har rotat sig bra i staden:  

"Hos oss är sambyggnad ett sätt att arbeta och alltid ett mål, för det ligger i allas in-tresse. När vi 

behöver riva upp en gata, lönar det sig att utföra alla möjliga arbeten på en gång. Det är också 

vettigare och bekvämare för invånarna."  

I Tammerfors har sambyggnadskulturen fått fart när man började sanera stadsdelar en stadsdel åt 

gången. Enligt Laakkonen har de olika aktörer som deltagit i entrepre-naderna upplevt att det är 

enklare att hantera alla nödvändiga reparationer eller re-noveringar på en gång. 
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Sambyggnadsentreprenaderna startar i 

Tammerfors i allmänhet så att konsulter som 

svarar för planeringen av 

byggnadsentreprenaden bjuder in en 

omfattande grupp av olika aktörer att delta. På 

så sätt får alla parter vara med i planeringen 

och byggandet från början. Deltagarna i 

sambyggnaden är ofta vattenverket, i viss mån 

Tammerfors stad, byggherren när det gäller 

underhållet av gator samt teleoperatörer, 

elbolag och fjärrvärme. Entreprenaderna har 

en planeringscykel på cirka ett år. Under 

föregående höst och vinter planeras 

byggnadsplatserna för följande sommar.  

Laakkonen säger att projektens svårigheter hänför sig oftast till kostnader och avtal om dem. Han 

anser att öppen diskussion och tydliga avtal är mycket viktiga:  

"I samband med entreprenaderna talar vi förstås alltid om pengar, och vi avtalar om fördelningen 

av kostnaderna på förhand. Vattenverkets andel av grävkostnaderna för sambyggnad är i allmänhet 

ungefär en fjärdedel." 

Sambyggnadsbudskapet når ut 

Kommunikationsverket har medverkat aktivt i olika evenemang och berättat om tjänsten 

verkkotietopiste.fi och dess nya egenskaper som allt bättre stöder sambyggnader och samarbete. 

Tjänsten har presenterats bl.a. i olika samarbetsmöten och seminarier för nätbyggare, användare av 

informationstjänster och nätaktörer. Responsen har varit positiv. Vad som behövs är att man allt 

aktivare lämnar in byggnadsplaner i nätverksinformationspunkten och att man uppdaterar 

uppgifterna. Intressenterna har kommit med en hel del idéer för utvecklingen av tjänsten. 

 

 
 

Kommunikationsverket bistår med råd i frågor om sambyggnadsavtal 

Sambyggnadslagen uppmuntrar till och förutsätter sambyggnad. Enligt lagen ska en nätaktör 

tillgodose en annan nätaktörs begäran om sambyggnad på rättvisa och skä-liga villkor. Rättvisa 

villkor betyder också icke-diskriminering, alltså att aktörer i samma situation berörs på samma sätt. 

Med tanke på skäliga villkor är prissättning av sambyggnader, alltså fördelningen av kostnaderna 

viktigt.  

Aktörerna får största nyttan av sambyggnaden då de tillsammans planerar projekten. Det är viktigt 

att få information om eventuella sambyggnadsprojekt i tid. I praktiken är det omöjligt att hinna med 

efter det att man börjat bygga. Den lagenliga fristen för begäran om sambyggnad är en månad innan 



ansökan om tillstånd lämnas till myndigheter. I praktiken lönar det sig dock att börja mycket 

tidigare. 

Lagen omfattar en grundprincip om fördelningen av kostnaderna. Utgångspunkten är att 

kostnaderna för sambyggnaden delas mellan nätaktörerna i förhållande till de uppskattade 

kostnaderna om infrastrukturen eller nätet skulle ha byggts separat. För att hjälpa aktörer att avtala 

om fördelningen av kostnaderna har FiCom rf och Finsk Energiindustri rf utfärdat en 

kostnadsfördelningsmodell för sambyggnadsprojekt. 

Mer information (på finska) 

Om nätaktörerna inte kommer överens om sambyggnaden eller fördelningen av kostnaderna, kan de 

föra ärendet till Kommunikationsverket för avgörande. Tvister ska i första hand lösas genom 

förhandlingar med Kommunikationsverkets hjälp. Kommunikationsverket uppmuntrar aktörerna att 

aktivt kontakta verket om de inte når överenskommelse om sambyggnad på rättvisa och skäliga 

villkor.  

Förvaltningsdomstolens avgörande: Sambyggnadslagen tillämpas inte 

på gamla avtal om samutnyttjande 

Helsingfors förvaltningsdomstol har den 27 april 2018 meddelat beslut till DNA Abp:s besvär. 

DNA hade anfört besvär över Kommunikationsverkets beslut i vilket verket avvisade en 

åtgärdsbegäran som gällde huruvida Telia Finland Oyj:s prissättning av DNA:s nyttjanderätt till 

antennplatser och utrustningsutrymmen varit i enlighet med 3 § i sambyggnadslagen.  

Förvaltningsdomstolen förkastade besvären i sin helhet. Domstolen ansåg att DNA:s begäran till 

Telia hade gällt sänkning av priser som Telia tagit ut för sådana föremål för samutnyttjande som 

parterna hade avtalat om före sambyggnadslagens ikraftträdande den 1 juli  

 

2016. Det var fråga om ett krav som gällde ändring av avtalsvillkor 

(priser) i befintliga avtal. Det var inte fråga om en sådan begäran om 

kommande föremål för samutnyttjande som avses 3 § i 

sambyggnadslagen eftersom de inte var nya föremål vars 

samutnyttjande skulle ha börjat efter lagens ikraftträdande. 

Det fanns inte heller några grunder att pröva begäran för ändring av 

villkor därför att man hade avtalat om samutnyttjande innan lagen 

trädde i kraft. Det ansågs att ver-kets behörighet i fråga om 

samutnyttjande gäller sådana i 3 § i sambyggnadslagen avsedda begäranden om samutnyttjande som 

lämnats efter den 1 juli 2016. Åtgärdsbegäran hade dessutom lämnats in efter att ändringen av 

uttagna ersättningar trätt i kraft även om man vetat om ändringen ett halvt år tidigare. Domstolen 

ansåg att DNA de facto hade godkänt ändringen av Telias avtalspriser när de trätt i kraft och på 

kommersiella grunder nått avtal om ändringen av priserna innan ändringarna trädde i kraft. 

Förvaltningsdomstolens beslut från april 2018 förtydligar betydligt tillämpningen av begäranden 

om samutnyttjande enligt 3 § i sambyggnadslagen och Kommunikationsverkets befogenheter i 

dessa frågor. 
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Bredbandsinfo.fi erbjuder färsk information om snabbt bredband 

 

Bredbandsinfo ger information om snabbt 

bredband, utbyggnad av bredbandsnät och 

finansiering. Bekanta dig med tjänsten på: 

www.bredbandsinfo.fi. Följ nyheterna även 

på Twitter: #bredbandsinfo eller kontakta 

@laajakaistainfo . 

Över hälften av finländarna 

har tillgång till snabbt fast bredband 

De regionala skillnaderna i utbudet och användningen av snabbt bredband är stora. Mest används 

snabba bredbandsabonnemang i Nyland och Birkaland. Högst tillgång finns på Åland, i Päijänne-

Tavastland och i Satakunta. Bredbandsabonnemang i snabba fasta nät omfattar alla uppkopplingar 

som har en hastighet på minst 100 Mbit/s. Läs mer.  

Samarbetsprojekt utvecklar begreppsmodeller för nätinfrastruktur 

För tillfället har nätaktörerna inte någon gemensam åsikt om gemensamma tillväga-gångssätt eller 

begrepp som ska användas. Detta beror delvis på att aktörerna använder olika informationssystem 

som hanterar och analyserar informationen på olika sätt. 

Kommunikationsverket håller på att bygga en begreppsmodell för nätinfrastruktur tillsammans med 

Helsingfors stad, Helsingforsregionens miljötjänster och Åbo Vattenförsörjning Ab. Modelleringen 

görs av Sitowise. Syftet med begreppsmodelleringen är att skapa en enhetlig strukturell modell om 

de begrepp som används inom nätsektorn. Syftet är att utreda termernas betydelser så att man 

använder samma termer om samma begrepp. 

För att dra nytta av nätuppgifter och infrastrukturens mervärdestjänster är det nöd-vändigt att skapa 

enhetliga begreppsmodeller som aktörerna förbinder sig till. Be-greppsmodellerna skapas nu för IT-

, el-, trafikstyrnings-, vatten- och avloppsvatten-, fjärrvärme- och gasnät. 

Begreppsmodellerna utarbetas i samarbete med projektägare/beställare, projekt-gruppen samt 

experter inom området. Arbetet koordineras med Building SMART Finland. På så sätt garanteras att 

slutresultatet är förenligt med BSF:s standardiseringsgrupps ordlista och nomenklatur. Projektet har 

även fått KIRA-digi-stöd. Syftet är att modelleringen blir färdig senast vid slutet av år 2018. Då 

presenteras arbetets innehåll för intressenterna. 
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