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Sammanfattning av inkomna synpunkter angående 

principer för kommunala insatser på bredbandsområdet 

Som ett led i översynen av Konkurrensverkets och Post- och telestyrelsens principer 

för kommunala insatser på bredbandsområdet har myndigheterna bjudit in berörda 

aktörer att inkomma med synpunkter på hur principerna kan förtydligas och bli mer 

ändamålsenliga. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) frånträdde 

överenskommelsen innan synpunkterna begärdes in. För att minska antalet likalydande 

svar ombads intresseföreningar, såsom SKL, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf), IT- 

och Telekomföretagen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag (SABO), att 

samordna medlemmar som uppgivit samma åsikter som sin intresseförening. 

Totalt inkom 48 yttranden varav 27 stycken var från kommunalägda stadsnät, sex svar 

från kommuner, fyra svar från intresseorganisationer och fyra svar från regioner. 

Resterande svar ingavs av privata aktörer. Ett tjugotal kommuner och kommunala 

bolag har uppgett att de ställer sig bakom SSNf:s yttrande. Sex av IT- och 

Telekomföretagens medlemmar har aktivt ställt sig bakom yttrandet som de har gett in.  

Då principerna är begränsade till kommunala insatser på bredbandsområdet tas endast 

de synpunkter som rör kommuners agerande upp i sammanfattningen. Gällande rätt, 

främst i form av lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), utbyggnadslagen 

(2016:534), konkurrenslagen (2008:579) och kommunallagen (1991:900), utgör ramar 

för myndigheternas befogenheter och därmed för principerna. Synpunkter som utgör 

lagtolkningar eller kräver lagändringar har därför inte inkluderats i sammanfattningen. 

PTS noterar att många aktörer har synpunkter som rör kommunernas plats 

värdekedjan samt möjlighet att agera utanför kommungränsen. Synpunkterna har inte 

återgivits i denna uppfattning eftersom dessa områden regleras i kommunallagen och i 

viss mån även av konkurrenslagen, vilka båda slutligt tolkas av domstol. 

Dokumentet är en sammanfattning av de inkomna synpunkterna och har som syfte att 

abstrahera och synliggöra olika aktörers ingångar i frågorna. Den har gjorts i enlighet 

med den struktur för diskussionen som presenterades i samband med inbjudan om att 

inkomma med synpunkter. Synpunkterna i original, som finns publicerade på pts.se, 
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gäller i första hand och är mer omfattande än det begränsade urval av innehåll som 

ingår i sammanfattningen. Mer utförliga marknadsbeskrivningar har inte återgetts. 

 

Allmänt  

Såväl offentliga1 som privata aktörer2 har anfört att offentlig utbyggnad av nät är av 

vikt för att Sverige ska uppnå de av regeringen uppsatta bredbandsmålen. Ett antal 

aktörer, bl.a. kommunägda stadsnät3 och kommuner4  har anfört att offentligt ägda nät kan 

bidra till att skapa ett gott marknadsklimat med fungerande konkurrens då tillträde ges 

till infrastrukturen på icke-diskriminerande villkor.  

Två av regionerna5 anför att principer på bredbandsområdet är viktiga för att minimera 

hinder för utbyggnad och att det är angeläget att nya antas. En region6 har anfört de 

befintliga principerna är bra men de har noterat att tolkningsfrågor uppkommer, bl.a. 

behövs ett förtydligande mellan den kommunala uppgiften och de privata bolagen. Det 

kan vara svårt både för kommuner och privata aktörer att få en tydlig bild över hur 

utbyggnadsprocessen ska se ut. Principerna skulle tjäna på att konkretiseras och 

förtydligas mer, gärna med exempel. Två av regionerna7 framför att det kan finnas 

fördelar med att ha en bredbandsstrategi. En av dessa regioner8 har framfört att 

kommunen vid utformningen av denna bör utgå från slutkundens behov av att ha ett 

robust fibernät av hög kvalitet till ett så lågt pris att fler vill ansluta sig. En region9 har 

anfört att kommunerna bör ha det övergripande ansvaret vad gäller bredbandsstrategi, 

koppling till samhällsplanering, samhällsnytta och service till kommuninvånarna.  

Två privata bolag med verksamhet som bl.a. kommunikationsoperatörer10 har anfört att det bör 

infogas ett stycke om utbyggnadslagen i principerna. Ett av dessa bolag11 anser att 

bredbandskartläggningen bör utökas med indikatorer för bl.a. villkor för marktillträde, 

handläggningstid för grävtillstånd, årlig utvärdering och beslut om säljverksamhet i 

egen bredbandsverksamhet, upphandling av bredband till kommunal verksamhet och 

                                                      

1 Se t.ex. SKL, SSNf, och samtliga som ställde sig bakom SSNf:s svar (AC Net, Affärsverken Stadsnät i 

Karlskrona, Bjäre Kraft, Dorotea kommun, Fiberstaden, Halmstads stadsnät, IT Norrbotten, Jönköping 

energi, Ljungby Energi, Lycksele stadsnät, Malå kommun, Norrsken AB, SavMAN AB, Skellefteå Kraft 

AB, Sävsjö kommun, Söderhamn nära, Umeå Energi, Varberg Energi, Vellinge stadsnät, Värnamo Energi 

AB, Öresundskraft AB, Övik Energi AB) samt Stokab. 
2 Se t.ex. Bahnhof, Xtranet 
3 Se t.ex. Forshaga Fibernät AB, Stokab 
4 Malmö stad, Arvika kommun, Forshaga kommun 
5 Region Blekinge och Regionförbundet Sörmland 
6 Region Halland 
7 Region Gotland och Region Blekinge.  
8 Region Gotland. 
9 Region Halland och Region Gotland 
10 Com Hem och IP Only 
11 IP Only 
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publicering av planerade infrastrukturprojekt enligt Utbyggnadslagen. Ett bolag12 har 

anfört att kommunala aktörer bör arbeta med fortlöpande kartläggning för att se hur 

långt utbyggnaden har nått i deras kommun. 

SSNF, kommuner och stadsnät13 anför att det är viktigt att principerna ses över. Eftersom 

principerna rör kommunala roller och bolag bör SKL vara med i arbetet.  

SKL anför att dess huvudsakliga anledning till uppsägningen av överenskommelsen om 

de äldre principerna är att de kommunala stadsnäten inte bör ha en perifer roll i 

principerna. Att kommunala aktörer endast bör träda in när marknadsförutsättningar 

inte föreligger innebär en onödig begränsning i den fortsatta utbyggnaden av 

fibernäten. Kommunalt agerande har varit avgörande för den utbyggnad och goda 

fibertäckning som Sverige har idag. Det är av vikt att man skiljer på att äga och hyra ut 

fiber och/eller kapacitet och att sälja tjänster vilket bör avspeglas i de nya principerna. 

Kommuner ser bredbandsinfrastruktur som en angelägenhet av allmänt intresse och 

ska kunna tillgodose samhällets behov genom att äga och investera i fiber. Även andra 

formuleringar i de äldre principerna har tappat sin aktualitet och behöver ses över.  

SSNf, SKL samt kommuner och stadsnät14 anser att även Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap bör bjudas in till samtal om nya principer. SKL anför som motivering 

till detta att tillgången till säkra och robusta bredbandstjänster som kan hantera 

angelägna och kritiska funktioner i samhället är av stor vikt.  

Ett stadsnät15 ifrågasätter lämpligheten i att publicera principer eftersom principerna 

inte kan betraktas som förhandsbesked från myndigheterna och deras rättsliga status är 

oklar. Det är även tveksamt om myndigheter ska ge ut principer tillsammans med en 

förening av SKL:s karaktär. Myndigheter bör endast informera om gällande rätt. 

En privat kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör16 anför att principerna, som 

fortfarande är relevanta i stort, kan behöva förtydligas med skrivningar om 

statsstödsreglernas betydelse för kommunal utbyggnad av fibernät. Myndigheternas 

tillsyn och uppföljning av offentliga aktiviteter på området bör prioriteras och 

effektiviseras. Principerna bör tydliggöra att kommuner även i frågan om att erbjuda 

gratis wifi bör iaktta försiktighet för att inte riskera att störa normala 

marknadsfunktioner. De bör även kompletteras med skrivningar från och en 

hänvisning till Bredbandsguiden som togs fram under ledning av SKL år 2012. 

 

                                                      

12 Fiberoptic Valley 
13 SSNf och samtliga som står bakom deras svar (se not 1) samt Stokab  
14 SSNf och samtliga som står bakom SSNf:s svar (se not 1) 
15 Arvika kommunnät AB 
16 Com Hem 
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Kommunen som markägare  

Flera av aktörerna, bl.a. stadsnät17, en kommun18 och privata bolag19, har anfört att 

kommuner bör tillämpa icke-diskriminerande och skäliga villkor vid anläggandet av 

bredbandsinfrastruktur. Kommuner bör vara medvetna om sambandet mellan hur de 

villkor som ställs upp för markåtkomst och de kostnader som uppstår till följd av dessa 

påverkar bredbandsutbyggnad. Flera, däribland märks ett antal regioner20, en kommun21, 

SSNf, och kommunala stadsnät22 tar upp att olika grävtekniker bör tillåtas och att 

villkoren för återställning bör vara rimliga. Vikten av en skyndsam och välfungerande 

handläggning av grävtillstånd och ansökningar om samförläggning har också tagits upp 

i flera av ovan nämnda aktörers synpunkter samt av IT- och Telekomföretagen som föreslår 

att en maximal handläggningstid bör införas. 

En region23 har uppgett att principerna i denna del bör utökas i omfattning och 

detaljeringsgrad för att stävja ev. diskriminering där stadsnät ges fördelar. Det är viktigt 

för marknadens investeringsvilja. Villkoren avseende återställning bör även vara i linje 

med vad som behövs när moderna metoder används, vare sig mer eller mindre, för att 

inte onödigt fördyra utbyggnaden. En av regionerna24 anför att det i fall där det 

kommunägda stadsnätet hanterar ansökningar om grävtillstånd och samförläggning har 

förekommit exempel på att privata aktörer har motarbetats.  

Två regioner25 redogör för att OPS (Offentlig Privat Samverkan) kan vara en 

framgångsfaktor för att snabbt nå maximal bredbandsutbyggnad. Den offentliga 

sektorn bör välja hur investeringarna ska prioriteras och definiera vilken nytta som ska 

uppnås men låta den privata sektorn välja tillvägagångssätt för tillhandahållandet av 

den av det offentliga valda nyttan.  

SKL anför att det är angeläget att alla nät som byggts med offentliga medel kommer till 

användning, att de gynnar konkurrensen och tillkomsten av säkra, prisvärda 

bredbandstjänster till privatpersoner och företag. De har därför rekommenderat sina 

medlemskommuner att inte sälja sina stadsnät och har i olika sammanhang uttryckt 

kommunernas viktiga roll att bygga ännu mer fiber. En kommun26 har anfört att 

kommuner ska ha samma marknadsförutsättningar som övriga aktörer, ingen aktör ska 

kunna ”plocka russinen ur kakan” och bebygga tätorter utan att erbjuda 

                                                      

17 SSNf och samtliga som står bakom deras svar (se not 1) 
18 Malmö stad 
19 Com Hem, IT- och Telekomföretagen 

20 Region Halland och Regionförbundet Sörmland 
21 Malmö stad 
22 Se t.ex. samtliga som står bakom SSNf:s svar (se not 1) 
23 Regionförbundet Sörmland 
24 Region Blekinge 
25 Region Halland och Regionförbundet Sörmland.  
26 Vansbro kommun 
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samförläggning och kanalisation för andra aktörer. En annan kommun27 anför att deras 

kostnader för drift och utbyggnad kräver att de har möjlighet att bedriva affärsmässig 

verksamhet där nätet utnyttjas på affärsmässiga villkor. 

Ett stadsnät28 uppger att de har upplevt att samförläggning med kommunexterna 

företag och organisationer har kunnat fördyra anläggningen då merkostnader 

tillkommit. Ett annat stadsnät29 anför att kommunen genom samförläggning har kunnat 

begränsa störningarna för kommunens medborgare och reducerat grävkostnaderna. 

 

Kommunen som ägare av bredbandsnät 

Inom detta område skiljer sig synpunkterna åt, bland annat gällande vilka verksamheter 

som kommuner bör ha och bör få ha.  

Två av regionerna30 uppger att kommunernas roller bör förtydligas och separeras från 

kommersiella aktörers roller på marknaden. En region31 anför att det är mest effektivt 

att kommunala stadsnät i första hand erbjuder grossisttillträde på svartfibernivå och 

inte konkurrerar med privata aktörer om att utveckla mer förädlade kapacitetstjänster. 

En annan region32 anför att en grundförutsättning för att stadsnäten ska kunna existera 

problemfritt parallellt med marknadens aktörer är att stadsnätet inte är en del av den 

kommunala förvaltningen utan en tydligt separerad verksamhet. Principerna bör 

förtydligas så att det framgår att den kommunala förvaltningen ska ta samhällsansvaret 

för bredbandsfrågan. Den ska inte delegeras till stadsnäten som har andra särintressen. 

I övrigt anser de att detaljeringsgraden i nu gällande principer är för hög inom detta 

område. En tredje region33 anför att marknadsdominerande stadsnät kan vara 

ointresserade av samverkan kring bredbandsutbyggnaden med andra aktörer som 

därför får svårt att etablera sig på marknaden. 

SKL lyfter fram att kommunerna spelar en viktig roll genom att äga bredbandsnät som 

tillhandahålls på öppna och lika villkor vilket garanterar konkurrens mellan 

tjänsteleverantörer. Det offentliga har också ett givet ansvar för medborgares säkerhet 

genom att säkerställa driftssäkerhet och tillse att information inte hamnar i fel händer. 

Det är därför viktigt att offentligt ägda nät inte säljs och att kommunal utbyggnad inte 

                                                      

27 Hammarö kommun 
28 Stadsnät i Åmål AB 
29 Munkfors kommuns stadsnät 
30 Region Halland och Regionförbundet Sörmland 
31 Region Halland 
32 Regionförbundet Sörmland 
33 Region Blekinge 
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avstannar. SKL, kommuner34 och stadsnät35 anser att kommuner bör kunna välja att 

tillhandahålla tjänster i sitt fibernät om det inte finns en marknad som gör det på ett 

tillfredställande sätt.  

Enligt SSNf och flera stadsnäts36 uppfattning leder kommunala stadsnäts närvaro på 

marknaden till konkurrens och därmed ökade privata investeringar och låga 

slutkundspriser. Kommunala stadsnät tränger inte undan privata satsningar utan driver 

på dem. Kommunalt ägda nät ska erbjudas, och erbjuds, på öppna och likvärdiga 

villkor. Nya principer bör inte begränsa kommunernas erbjudande av tjänster gentemot 

grossist- och tjänsteleverantörsmarknaden då detta kommer att göra det svårt för dem 

att uppfylla kundernas efterfrågan på infrastrukturtjänster och PTS krav på 

driftsäkerhet. Ett stadsnät37 uppger att det fungerar bäst att själv agera 

kommunikationsoperatör. Det har haft kraftiga försämringar driftsmässigt och sämre 

kundservice när det har haft externa aktörer.  

Två privata aktörer38 med verksamhet som bl.a. kommunikationsoperatörer anser att kommunala 

aktörer ska få driva näten som de gör idag. Det viktiga är att näten drivs på 

konkurrensneutrala villkor för de som trafikerar näten. En av dessa privata 

tjänsteleverantörer39 anför att erfarenheterna hittills är goda även av offentligt ägda nät 

som själva agerar kommunikationsoperatör, detta eftersom de inte även är 

tjänsteleverantörer (med få undantag). Det är större risk att en klämningseffekt uppstår 

i de fall samma aktör är kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör. Offentliga nät 

har snarare problem med tröghet i uppgradering av kapacitet och vägran till parallell 

infrastruktur. Det är även viktigt att offentligt ägda nät inte förvägrar parallella 

alternativ till sin infrastruktur, vilket det finns tendenser till. 

En privat kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör40 anför att det finns en oroande 

utveckling där stadsnät istället för att stimulera konkurrensen genom öppenhet och 

konkurrens på låg nivå i värdekedjan tränger undan privata alternativ genom att agera 

kommunikationsoperatör och i vissa fall även tjänsteleverantör. De tycks inte årligen 

ompröva om behovet kan tillgodoses genom privata aktörer, snarare är fler på väg att 

kliva uppåt i värdekedjan och agera kommunikationsoperatörer själva.  

IT- och Telekomföretagen uttrycker att kommuner i första hand bör tillhandahålla 

grossisttillträde på svartfibernivå och inte agera kommunikationsoperatör där privata 

                                                      

34 Se t.ex. Malmö stad och kommuner som står bakom SSNf:s svar (se not 1) 
35 Se t.ex. MittNät AB (MittNät AB ägs av Stadsnät i Arvika AB, Forshaga Fiber, Hammarö Kommun 

Stadsnät, Karlstads El- och Stadsnät, Munkfors kommun Stadsnät, Stadsnät i Åmål AB, Vansbro kommun 

Stadsnät) 
36 De som uppgett att de står bakom SSNF:s uppfattning (se not 1) samt t.ex. Stokab, C4 Energi, Mittnät 
37 Vetlanda Energi och Teknik AB 
38 Bahnhof och Xtranet 
39 Bahnhof 
40 Com Hem 
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alternativ vill agera. De bör ha publika referenserbjudanden. Kommuner har rätt att ha 

en bredbandsverksamhet men bör agera på ett öppet och konkurrensneutralt sätt. 

SABO anför att kommunala stadsnät och kommunägda företag som agerar som 

kommunikationsoperatör årligen bör ompröva om inte privatfinansierade aktörer kan 

tillgodose den rollen eftersom verksamheten hämmar möjligheten till konkurrens, 

innovation och utveckling.  

 

Kommunen som fastighetsägare  

En region41 uppger att samtliga bostadsföretag som äger flerfamiljshus ska beakta 

behovet av konkurrens, inte enbart de kommunala.  

En privat kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör42 anför att kommunala bostadsföretag 

har en viktig roll i att tillse att parallell infrastruktur behålls i bostadshus så att effektiv 

konkurrens kan uppnå. Parallell infrastruktur leder till konkurrens mellan operatörerna 

som får incitament till investeringar och i förlängningen därmed till bättre tjänster till 

lägre priser för slutkunden. Det förekommer att fastighetsbolag i allmännyttan helt 

eller delvis begränsar möjligheterna att köpa telekomtjänster via kabelnätet för att på så 

sätt få all internettrafik i det parallella fibernätet. Kommunerna bör genomföra 

upphandlingar av kommunikationsoperatörer för att värna om den i dagsläget väl 

fungerande konkurrensen på marknaden och en fortsatt utveckling av den öppna 

affärsmodellen. Frågan om upphandling aktualiseras särskilt i de fall där det finns ett 

kommunalt stadsnät som bedriver kommunikationsoperatörsverksamhet.  

IT- och Telekomföretagen uttrycker att kommunala bostadsbolag inte alltid upphandlar och 

konkurrensutsätter kommunikationsoperatörstjänsten, vilket gynnar det kommunala 

stadsnätet på icke-affärsmässiga grunder. 

SABO anser att allmännyttan inte ska träffas av några principer som inte omfattar 

bostadsmarknaden i övrigt. De anför även att parallell infrastruktur i allmännyttans 

bredbandsnät inte är nödvändig för att uppnå konkurrens och låga slutkundspriser, 

erfarenhet visar att lika bra villkor och utbud uppnås genom 

kommunikationsoperatörsmodellens tillämpning i upphandlade öppna nät utan 

infrastrukturkonkurrens. 

                                                      

41 Regionförbundet Sörmland 
42 Com Hem 


