
Hej! 

Jag antar att de flesta av Er under förra veckan fick en förfrågan om intresseanmälan från 
Uppsala Stadsnät – IPOnly. Med anledning av det och med anledning av att kommunen 
tyvärr fortsatt fördröjer vårt projekt med Lidén Data, känns det på sin plats att lite mera i 
detalj kommentera läget. 

Jag tänker inte ytterligare kommentera Uppsala Stadsnäts erbjudande, då marknaden är 
fri för alla operatörer att agera på det sätt de finner bäst och på samma sätt står det varje 
enskild kund fritt att välja leverantör. Däremot kan jag notera att Uppsala Stadsnät/
IPOnly fanns med som en tänkbar leverantör då vi i projektet gick ut med vår förfrågan 
för snart 2 år sedan, i konkurrens med Lidén Data. De var med in i slutdiskussionerna 
men hade vid den tidpunkten en del ekonomiska problem som bl.a. gjorde att de inte 
tydligt kunde svara på väsentliga frågor vi ställde. Prismässigt var deras erbjudande då 
konkurrenskraftigt och låg strax över Lidén Data. De ekonomiska problemen för IPOnly 
löstes ganska snabbt genom att Wallenbergägda EQT köpte bolaget. Däremot ligger den 
prisindikation som Uppsala Stadsnät nu gått ut med i förra veckan betydligt över det de 
erbjöd vid vår samlade förfrågan och rejält över vad Lidén Data förbundit sig hålla i 
påbörjade projekt. 

Vad gäller Lidén Datas ansträngningar för att infria sitt åtagande mot oss kan jag bara 
konstatera att kommunen fortsatt sätter käppar i hjulen genom ytterst långsam 
handläggning, mycket omständliga regler för ansökan mm. Ni kan själva se Lidén Datas 
kommentar i bifogat brev. De har arbetat hårt sedan början på sommaren för att dels 
överhuvudtaget komma till tals med kommunens handläggare, dels för att försöka  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tillgodose kommunens krav vad gäller ansökningarnas utformning med mera. Lidéns har 
stor erfarenhet både av upprättande av tillståndsansökningar mot och att genomföra 
grävarbeten i andra kommuner. Enligt dem avviker inte Uppsala kommuns krav på 
tekniskt utförande av grävning och återställande från de krav andra kommuner ställer. 
Däremot avviker de vad gäller krav på hur ansökan skall utformas, avsaknaden av 
samordning mellan olika berörda instanser på kommunen samt mycket väl tilltagna 
handläggningstider. Kommunen har haft ca 7 månader på sig att handlägga Lidén Datas 
ansökning och ännu har inga tillstånd beviljats. Jag har sedan sommaren ständig kontakt 
med Lidéns projektledare och kan konstatera att de idogt arbetar på att få komma igång, 
men stöter ideligen på nya hinder som kommunen sätter upp. Och detta kommer sig inte 
av Lidéns eget agerande eller brist på kompetens, utan beror helt på kommunens egna 
interna regler. 

Mot den här bakgrunden har jag tidigare i höst skrivit till kommunalråden Fredrik 
Ahlstedt (m) och Erik Pelling (s) och dels påtalat problemen vi och Lidén Data upplever, 
dels frågat om deras vilja och ambition att förbättra tillståndsgivningen och kommunens 
service på detta område. Ingen av dem har besvarat brevet utan kort meddelat att mina 
frågor överlämnats till en tjänsteman för vidare handläggning. Ingen, vare sig någon av 
de tillfrågade politikerna eller den tjänsteman som fått uppdraget, har sedan dess hört av 
sig under de dryga 2 månader som gått sedan mitt brev. Trots mycket yviga ord och 
ambitioner i valrörelsen om vikten av fiberutbyggnad på landsbygden, är det i praktiken 
uppenbarligen så att det inte är en prioriterad fråga för Uppsala kommun, vare sig bland 
politiker eller tjänstemän. 

Trots detta kommer vi inte att ge upp projektet. Vår och Lidén Datas avsikt är att 
genomföra projektet på det sätt som planerats. Förr eller senare kommer kommunen att 
bevilja nödvändiga tillstånd. Vi siktar nu på att med alla till buds stående medel få allt på 
plats till nästa års grävsäsong och att påkopplingen skall kunna påbörjas under andra 
halvåret 2015. Vi kan bara hoppas att Ni har tålamodet att stanna kvar med oss på den 
resan och fortsatt stödja vårt projekt.  



  

Jag hoppas också att ovanstående rader tillsammans med bifogade brev från Lidén Data, 
ställt till Er alla intressenter, rätat ut några av de frågetecken Ni kan ha. Även om vi 
tyvärr inte kan vara mer precisa vad gäller tider för påbörjande, påkoppling med mera. 
Det ligger just nu utanför vår möjlighet att påverka. Återkom gärna om Ni har ytterligare 
frågor. 

Med vänliga hälsningar, 
Matts Back  för Projektgruppen Fiber i Länna
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LIDÉN DATA Internetwork AB  Telefon Telefax Org.nr Bankgiro:  
Skogsvägen 2   0171-42 00 00 0171-317 18 556543-5533 5194-6226 
749 41 Enköping    Swift-code: HANDSESS 
Telefon kundtjänst:  0171-42 00 01 privat), 0171-42 00 02 (företag) IBAN-code: SE41 6000 0000 0003 5129 8398 

 
 

 

 

Information gällande fiberprojektet i Länna 

I planeringsskedet under vintern 2013/14 fördes en dialog med bredbandssamordnaren på Uppsala 
Kommun, Sebastian Hedberg. Han såg mycket positivt på våra planer att bygga ut fiber i Länna med 
omnejd. I diskussionerna gällande tillstånd och rutiner för schakt i kommunalmark, meddelades att 
ansökan bör vara inne ca 3-4 veckor innan byggstart. Vilket ungefärligen stämmer överens med de 
handläggningstider för de övriga kommuner Lidén Data är verksamma i.  

Under våren(april) rekognoserade vi området tillsammans med Matts Back och ritade upp hur 
fiberkanalisationen skulle byggas. Därefter tog vi kontakt med kontaktpersonen vi fått via Sebastian 
och skickade in ritning över önskat schakt. Som svar fick vi att de skulle kolla på det så fort som 
möjligt men att handläggningstiden var något längre än vanligt. Avsikten var då att starta schakten 
redan i Juni. Efter drygt fyra veckor hade vi inte fått någon återkoppling och vi började jaga på 
kommunen. Efter många försökt kopplade vi åter in Sebastian som efter mycket påtryckning och en 
riktigt bra insatts fick fart på processen.  Det visade sig att vår ansökan inte hade blivit behandlad 
över huvudtaget. Kommunen hade en lista med över 70st ärenden, där vi inte fanns med, då de 
endast behandlade bygglovsärenden under denna period.  

Då informerade kommunen att ett markavtal måste upprättas mellan Lidén och Kommunen för att 
överhuvudtaget kunna ansöka om schakttillstånd. Efter mycket bollande fram och tillbaka kunde ett 
markavtal tecknas i slutet av augusti.  
För att undvika eventuellt framtida missförstånd och komplikationer begärde vi ett möte med 
Uppsala Kommun där vi reder ut alla rutiner för schakttillstånd. Mötet fick vi igenom först i oktober. 

Pga. långa handläggningstiden, utebliven information, missförstånd och omständliga rutiner, kan vi 
tyvärr bara konstatera att schaktsäsongen 2014 är över, och att byggnationen kommer ske under 
2015. 

För information vill vi även förtydliga att inte fibernätet är klart direkt när schaktarbetet är färdigt. 
Efter att all kanalisation, både stammen och kanalisation på egna fastigheter är klara, kan arbetet med 
fiberdragnigen påbörjas. När fibern väl är på plats påbörjas arbetet med att svetsa fibern i stammen 
och ut till alla hushåll. Det är därför omöjligt i dagsläget lova exakt när leverans kan ske. 
Målsättningen är att all schakt i området skall vara klar senast till hösten 2015.  
Vi kommer kontinuerligt återkomma med statusuppdateringar och information. 

Vi tackar för ert förtroende och hoppas på ett gott samarbete. 

Med vänlig hälsning   
Lidén Data Internetwork AB 
0171-420000 
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