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Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning;

Utkom från trycket
den 0 månad 0

beslutade den 0 månad 0.
Boverket beslutar följande allmänna råd om bredbandsanslutning.

Inledning
Allmänt råd
Detta är allmänna råd till 8 kap. 4 § första stycket 10 plan- och bygglagen
(2010:900), PBL och 3 kap. 20 a § första stycket plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF.
De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om
tillämpningen av bestämmelserna i ovan nämnda författningar.
De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med
mindre och indragen text.

Definitioner
Allmänt råd
accesspunkt: fysisk punkt där ett allmänt kommunikationsnät för bredband
ska kunna kopplas samman med byggnadens kommunikationsnät, som i sin
tur leder fram till lägenhetens nätanslutningspunkt.
nätanslutningspunkt: fysisk punkt vid vilken en lägenhet ansluts till byggnadens kommunikationsnät. I ett enbostadshus kan nätanslutningspunkten
sammanfalla med accesspunkten.
stjärnnät: nät med en unik kanalisation från accesspunkten till respektive
lägenhets nätanslutningspunkt.

Till plan- och bygglagen (2010:900)
8 kap. 4 § första stycket 10
Kanalisation från accesspunkten till tomtgränsen
Allmänt råd
Om det finns ett markbundet allmänt kommunikationsnät för bredband nära
byggnaden bör kanalisation anordnas från accesspunkten till tomtgränsen
närmast det allmänna kommunikationsnätet. Kanalisationen bör utföras i
samråd med nätinnehavaren.
Kanalisation till tomtgräns behövs inte om avsikten är att anslutningen
till allmänt kommunikationsnät för bredband ska ske trådlöst.
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Till plan- och byggförordningen (2011:338)
3 kap. 20 a § första stycket 1
Infrastruktur för bredband i byggnader
Allmänt råd
Byggnader med flera lägenheter bör utrustas med ett stjärnnät, såvida inte
annan teknisk lösning för överföring av signalen från byggnadens
accesspunkt till respektive lägenhet föreligger.

3 kap. 20 a § första stycket 2
Accesspunkt i flerbostadshus
Allmänt råd
Accesspunkten i flerbostadshus bör anordnas i ett fuktfritt, låsbart och
elanslutet utrymme.

Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 april 2017.
På Boverkets vägnar

FÖRNAMN EFTERNAMN

Förnamn Efternamn
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