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Enligt sändlista 

 
 

Lag om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur 
 

Inbjudan att delta i sambyggnadsnätverket 

Kommunikationsverkets mål är att främja samarbete mellan 
nätaktörerna vid byggande av nät, samutnyttjande av nät och 

sammanslagning av byggnadsprojekt. Målet är också att före-
bygga fel och störningar i nät vid ny- och reparationsbyggna-

tion. 

En åtgärd för att nå målen är ett samarbetsnätverk som Kom-
munikationsverket tillsätter. Nätverket är en respons-, samar-

bets- och kommunikationskanal i frågor som gäller sambygg-
nad, samutnyttjande och Kommunikationsverkets nätinforma-
tionspunkt. 

Kommunikationsverket inbjuder ägare och byggare av energi-, 

trafik- och vattenförsörjningsnät samt andra representanter för 
intressentgrupperna att delta i sambyggnadsnätverket. Nätver-

ket är öppet för alla intresserade. Anmälan via denna länk: 
https://www.webropolsurveys.com/S/C867C401E0FB8CE8.par  

Medlemmarna i arbetsgruppen för föreskrift 71, som behandlar 

lämnande av information till nätinformationspunkten, är auto-
matiskt på sändlistan. De behöver därför inte anmäla sig.  

Beskrivning av sambyggnadsnätverket 

Sambyggnadsnätverket är en elektronisk kanal för kommuni-

kation mellan Kommunikationsverket och intressentgrupperna.  

Via nätverket kan intressentgrupperna ge respons och förslag 
till åtgärder för att uppnå sambyggnadslagens syften samt för 

att utveckla nätinformationspunkten. Kommunikationsverket 
svarar på frågorna direkt till frågeställaren eller till hela nät-
verket om frågan väcker större intresse. 
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Ytterligare information ger kommunikationsnätsexpert Klaus  
Nieminen (tfn 0295 390 528), och chef för gruppen Bredband 

och media Päivi Peltola-Ojala (tfn 0295 390 539). E-post: for-
namn.efternamn@ficora.fi. 

 

 

Biträdande direktör  Marja Lehtimäki 

 

 

Kommunikationsnätsexpert  Klaus Nieminen 
 
 

 
Sändlista Finsk Energiindustri rf 

Energiverket 
Finavia Abp 
Finnet-förbundet rf 

Johtotieto Oy 
Gasnätsföretag 

Fjärrvärme- och fjärrkylnätföretag 
Keypro Oy 
Kommuner 

Trafikverket 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland 

Sito Oy 
Suomen Kaasuyhdistys ry 
Finlands Kommunförbund rf 

Finlands regionnät rf 
Finlands Vattenverksförening rf 

Elnätsföretagen 
Teleföretagen 
FiCom rf. 

Vattentjänstverken 
  

För kännedom Kommunikationsministeriet 

Medlemmarna i arbetsgruppen M71 
Arbetsgruppen för tekniska föreskrifter för kommunikationsnät 


