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Förutsättningar för samhällsmaster

Sammanfattning
Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att se över
förutsättningarna för samhällsmaster. Med samhällsmaster avses siter
(mastplatser) i mobilnäten som är helt eller delvis offentligt finansierade, i
områden där det saknas kommersiella förutsättningar för operatörer att bygga
ut sina nät.
I Sverige finns idag god tillgång till mobilnät, särskilt befolkningstäckningen är
mycket hög. Likväl finns det områden som inte täcks idag, t.ex. områden i
Norrland, Dalarna och Värmland.
Såväl offentliga som kommersiella aktörer ser att det på vissa platser kan finnas
behov av att förbättra mobiltäckningen och ser samhällsmaster som en möjlig
lösning. De platser som är aktuella beskrivs som turistområden, vägar,
fritidsområden, näringsverksamhet, enskilda hushåll och arbetsställen. De
områden som har bristande mobiltäckning, och som kan bli aktuella för en
samhällmast, finns så gott som uteslutande utanför tätorter. På många av dessa
ställen saknas infrastruktur såsom byggnader, vägar och elförsörjning, vilket
medför att samhällsmaster kan innebära större projekt och relativt höga
kostnader.
Mobilnäten förbättras kontinuerligt. För tillfället pågår en kommersiell
utbyggnad av mobilnäten (4G) samt utbyggnad tack vare PTS täckningskrav i
800 MHz-bandet. PTS utreder just nu hur ett täckningskrav i frekvensbandet
700 MHz skulle kunna utformas för att ytterligare förbättra mobiltäckningen.
PTS gör bedömningen att den kommersiella utbyggnaden tillsammans med
PTS täckningskrav kan komma att skapa täckning på många av de platser som
beskrivs som aktuella för samhällsmaster.
De kommuner som ser behov och som vill satsa egna resurser, kan
komplettera den centralt drivna utbyggnaden med egna lokala projekt för att
förbättra mobiltäckningen. PTS föreslår då att kommuner upphandlar
mobiltäckning eller sänker etableringskostnaderna genom att hyra ut egna
resurser till operatörerna. Dessa handlingsalternativ förutsätter att arbete med
samhällsmaster bedöms ligga inom den kommunala kompetensen, en
bedömning som varje kommun själv behöver göra.
Om samhällsmaster ska användas som ett medel för att förbättra
mobiltäckningen i större omfattning är PTS uppfattning att det behövs en
central finansiering och samordning. PTS ser också flera fördelar med centralt
drivna insatser för att etablera samhällsmaster. Det kan vara en utmaning för
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många kommuner att åtgärda problemen lokalt, eftersom det behövs
samordning och kompetens för radioplanering.
PTS har inte kunnat identifiera några befintliga stödprogram eller anslag som i
dagsläget är möjliga eller lämpliga att använda för etablering av samhällsmaster.
Ett möjligt alternativ, som används redan idag i bl. a. 800 MHz-bandet, är att
indirekt finansiera förbättrad mobiltäckning genom att ställa täckningskrav vid
frekvenstilldelning. Ett täckningskrav kan utformas så att de master som byggs
inom ramen för täckningskravet blir en form av samhällsmaster. Om det i
framtiden skulle bli aktuellt med statlig finansiering kan även andra centralt
drivna åtgärder bli möjliga, såsom ett nytt stödprogram för samhällsmaster
alternativ att på central nivå upphandla utbyggnad och täckning. Enligt PTS
bedömning är upphandling på många sätt en effektivare åtgärd än
täckningskrav i samband med frekvenstilldelning. Upphandlingar skulle kunna
finansieras med auktionslikvider från spektrumtilldelning.
Olika centralt drivna insatser, som till exempel central upphandling eller nya
stödprogram, bör inte genomföras parallellt med ett täckningskrav i 700 MHzbandet eftersom det då finns stor risk för effektivitetsförluster och rörighet i
regelverket. Det är också viktigt att kommuner som överväger samhällsmaster
tar hänsyn till den pågående utbyggnaden av 4G.
Vid allt arbete med samhällsmaster är det viktigt att ta hänsyn till den inverkan
som detta skulle kunna ha på marknaden och dess aktörer. För att minimera
marknadsstörningar är en förutsättning att samhällsmaster etableras endast där
ingen marknadsmässig utbyggnad förväntas ske i närtid (inom 3 år). Det är
också viktigt att en offentligt finansierad samhällsmast är öppen för alla
marknadsaktörer och att tillträde beviljas på icke-diskriminerande villkor.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Med det ökade behovet av digitala tjänster i samhället följer även ett växande
behov av bredbandsinfrastruktur inklusive mobilnät. Just tillgången till mobila
lösningar kommer att bli än viktigare i glesbygdsområden. En viktig del av PTS
arbete är att med olika insatser verka för att kontinuerligt förbättra täckningen
av mobilnät och för att målen för it-politiken och regeringens
bredbandsstrategi förverkligas.
I juni 2014 lämnade PTS över den så kallade 11-punktslistan till regeringen
med förslag på ett antal åtgärder med syfte att öka mobiltäckningen och ge
bättre mobilnät.1 En av dessa åtgärder var att undersöka förutsättningarna för
att etablera så kallade samhällsmaster.
1.2

Regeringens uppdrag till PTS

PTS fick i juli 2014 i uppdrag av regeringen att se över och lämna förslag på
hur samhällsmaster skulle kunna användas som ett komplement till den
marknadsmässiga utbyggnaden för att bidra till förbättrade förutsättningar för
mobila telefoni- och bredbandstjänster i områden som har bristfällig
mobiltäckning och där marknadsmässig utbyggnad av infrastruktur för mobila
telefoni- och bredbandstjänster inte bedöms ske.2
Enligt regeringsuppdraget definieras samhällsmaster som mobilmaster som är
helt eller delvis offentligt finansierade, i områden där det saknas kommersiella
förutsättningar för operatörer att bygga mobilmaster. Samhällsmaster kan t.ex.
vara resultatet av ekonomiska bidrag eller utgöras av att en kommun eller
annan offentlig aktör erbjuder en ”öppen plattform”, t.ex. en hög byggnad, där
operatörer ges möjlighet att installera antenner och annan utrustning eller
anläggning av exempelvis mastfundament, fiber eller el.
Av regeringens uppdrag framgår att utgångspunkten är att utbyggnaden av
mobilnäten i första hand ska göras av kommersiella aktörer. Samhällsmaster är
därför ett komplement till den marknadsmässiga utbyggnaden.

1 PTS; PTS åtgärder för ökad mobiltäckning - dnr 14-7016.
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2014/PTS-atgarder-for-okad-mobiltackning--dnr-14-7016/
2 Näringsdepartementet; Uppdrag att se över förutsättningar för samhällsmaster, N2014/3043/ITP.
http://www.regeringen.se/sb/d/18264/a/243653
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1.3

Syfte

Syftet med uppdraget är att utreda och lämna förslag på hur samhällsmaster
skulle kunna användas som ett komplement till den marknadsmässiga
utbyggnaden för att bidra till förbättrade förutsättningar för mobila telefonioch bredbandstjänster i områden som har bristfällig täckning och där
marknadsmässig utbyggnad inte bedöms ske.
Målet är att beskriva under vilka förutsättningar det är lämpligt att etablera
samhällsmaster samt att utarbeta förslag på, eller en generell modell för, hur
etablering av samhällsmaster kan gå till.
1.4

Definition av samhällsmaster

Med samhällsmaster avses siter (mastplatser) i mobilnäten som är helt eller
delvis offentligt finansierade, i områden där det saknas kommersiella förutsättningar för operatörer att bygga ut sina mobilnät. Siter i mobilnäten kan
inkludera bland annat:








1.5

Basstation
Antennsystem
Teknikbod eller site-rum
Antennbärare (t.ex. mast, torn eller plats på befintlig byggnad)
Framdragning av el
Markarbete (t.ex. för att kunna möjliggöra upprättandet av en mast
inklusive staglinor, eller vägarbete för att möjliggöra transporter och
tillträde till site.)
Radiolänkutrustning
Framdragning av fiber
Avgränsningar

PTS anser att det huvudsakliga målet med uppdraget bör vara att hitta
lösningar för att förbättra yttäckning, dvs. bygga ut mobilnätet till områden
som idag saknar utomhustäckning. Rapporten fokuserar därför på etablering av
nya siter i mobilnäten och omfattar därför inte:




utredning av åtgärder för att förbättra täckning med redan
befintliga siter i mobilnäten,
utredning av åtgärder för att förbättra kapacitet i mobilnäten,
utredning av åtgärder för att förbättra robusthet i mobilnäten.
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1.6

Metod

PTS har i uppdraget genomfört en kartläggningsfas med insamling av fakta
från berörda svenska aktörer samt från andra länder. I denna fas har även
juridiska förutsättningar kartlagts och sammanställts. I en påföljande analysfas
har sedan aspekter såsom inverkan på marknaden, samhällsekonomiska
aspekter och finansiering analyserats. PTS har därefter tagit fram förslag på ett
antal olika modeller för hur etablering av samhällsmaster skulle kunna gå till.
Inom ramen för genomförandet av uppdraget har PTS låtit göra två externa
konslutuppdrag. Det ena uppdraget utfördes av konsultbolaget A-Focus som i
samarbete med PTS tagit fram en rapport3 som bland annat innehåller:
 Kartläggning av intresse och erfarenheter genom intervjuer med drygt 30
berörda aktörer
 Kartläggning av erfarenheter från tolv andra länder
 Analys av bland annat marknads- och samhällsnyttoaspekter
 Förslag på modeller för etablering av samhällsmaster
PTS har vidare uppdragit åt advokatbyrån Gärde Wesslau att göra en utredning
av de juridiska förutsättningarna för etablering av samhällsmaster.4

A-focus; Förutsättningar för att etablera samhällsmaster i Sverige, 2015, Samhällsmaster – Kartläggning
av aktörers erfarenheter, åsikter och idéer, december 2014 samt Samhällsmaster - Internationell utblick,
december 2014.
4 Gärde Wesslaus slutsatser finns sammanställda i rapporten Juridiska förutsättningar för etablering av
samhällsmaster, Gärde Wesslau, februari 2015 samt i promemorian Kommunallagsutredningens
betänkande och samhällsmaster, Gärde Wesslau maj 2015.
3
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2

Behovet av samhällsmaster

PTS kartläggning visar att såväl privata som offentliga aktörer uttrycker
behov av samhällsmaster på olika typer av platser där användare upplever
bristande mobiltäckning. De platser som kan vara aktuella för samhällsmaster
beskrivs som turistområden, vägar, fritidsområden, näringsverksamhet,
enskilda hushåll och arbetsställen.
Samhällsmaster kan inte tillgodose alla de behov som beskrivs. Det krävs en
kombination av flera olika åtgärder för att komma tillrätta med de olika brister
som upplevs i mobiltäckningen.
De områden med bristande mobiltäckning, och som kan bli aktuella för en
samhällmast, finns så gott som uteslutande utanför tätorter. Samhällsmaster
kan i allmänhet inte etableras med hjälp av befintlig infrastruktur (såsom
vattentorn) då de flesta platser där det finns byggnader, redan har täckning av
ett eller flera mobilnät. Det innebär att många av de områden som är aktuella
för samhällsmaster medför större projekt och relativt höga kostnader, bland
annat genom att det saknas grundläggande infrastruktur.

Informationen i kapitel 2 baseras till stor del på en kartläggning5 som PTS låtit
genomföra. Kartläggningen omfattar intervjuer med drygt 30 aktörer såsom
kommuner, län/regioner, operatörer och myndigheter. Kartläggningen har
genomförts i syfte att få ett brett perspektiv och en så heltäckande bild som
möjligt av behov, utmaningar och förslag på lösningar.
Kartläggningen har inledningsvis inte avgränsats till vad som kan vara möjligt
att lösa med samhällsmaster utan fångar upp de intervjuade aktörernas
uttryckta behov av täckning för att få en bild ur användarens perspektiv.
2.1

Vilket behov av samhällsmaster uttrycker
aktörerna?

I regeringsuppdraget definieras samhällsmaster som mobilmaster, som är helt
eller delvis offentligt finansierade, i områden där det saknas kommersiella
förutsättningar för operatörer att bygga mobilmaster. Det innebär att behov av
A-focus; Samhällsmaster – Kartläggning av aktörers erfarenheter, åsikter och idéer, december 2014 samt
Förutsättningar för att etablera samhällsmaster i Sverige, 2015.
5

10

Förutsättningar för samhällsmaster

en samhällsmast kan finnas i områden där konsumenterna önskar tillgång till
mobiltjänster, men där det saknas täckning eller täckningen är bristfällig.
Om täckning saknas eller är bristfällig är en definitionsfråga. En användare
utgår från sin upplevelse av hur det går att använda önskade tjänster, och inte
från de juridiska och tekniska kriterierna på täckning. En användare reflekterar
vanligen inte över om det kan vara bilen eller husets konstruktion som gör att
tjänsten slutar att fungera, utan tolkar det som att det är problem i själva
täckningen av nätet. Vidare kan en användare uppleva att täckning saknas för
att den operatör man har abonnemang hos saknar täckning på den aktuella
platsen.
Behovet, som det har uttryckts av de intervjuade aktörerna, kommer från
användare som befinner sig i det aktuella området mer eller mindre ofta,
bofasta och besökare, men det kan också komma från det offentligas behov av
att nå medborgare och företag med sina tjänster. Uppdelningen av vilka
tjänster som erbjuds via det fasta nätet och via det mobila nätet blir allt
otydligare för användarna, de vill ha tillgång till samtliga tjänster var de än
befinner sig. Däremot finns ofta en acceptans och medvetenhet om att de
mobila nätens kapacitet och kvalitet inte är samma som i de fasta
anslutningarna.
De behov av mobiltäckning som beskrivs i avsnitten nedan är de behov som
uttryckts i kartläggningen. Dessa behov är inte alltid möjliga att tillgodose med
just samhällsmaster. Till exempel är det inte möjligt att etablera en
samhällsmast för att åtgärda täckningsbrister som grundar sig i att endast en
operatör erbjuder täckning. Det krävs en kombination av flera olika åtgärder,
där samhällsmaster skulle kunna utgöra en åtgärd, för att komma tillrätta med
de olika brister som upplevs i mobiltäckningen.
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Täckning av
endast ett mobilnät
(en operatör)

Inomhustäckning
saknas

Små byar, enskilda
hus

Fritidsanläggningar

Täckningsbrist

Arbetsställen, t.ex
jordbruk,
besöksnäring

Vissa vägsträckor
(utomhus
alternativt i bilen)

Områden med
säsongsvariationer
Fritidshusområden

Bild 1: Situationer där önskemål om samhällsmaster framförts enligt kartläggning,
december 2014. Källa: Baserad på A-focus bild.

2.1.1

Vägar

Utbyggnaden av mobilnäten i Sverige har haft fokus på de områden där det
finns fasta bostäder eller arbetsställen. Trots utbyggnad upplevs det fortfarande
som att täckning saknas längs med vissa vägsträckor i glesbygd, exempelvis där
de boende pendlar eller turister och förbipasserande färdas. Vissa av dessa
vägar kan med tiden komma att få förbättrad täckning genom att marknadens
aktörer fortsätter sin utbyggnad, medan andra sträckor kan riskera att förbli
vita fläckar om inte samhället bidrar med stöd och hjälp. En orsak till att
användare upplever att täckning saknas är att vägar som ligger på långt avstånd
från en mobilsite endast nås av en svag radiosignal som erbjuder täckning för
en telefonitjänst utomhus, men inte inne i bilen då fordonets plåtkaross
dämpar radiosignalen.
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2.1.2

Fritidsanläggningar

Många fritidsanläggningar har stark säsongsvariation, det kan också vara lokala
fritidsområden som operatörerna inte alltid har kännedom om. Exempel på
fritidsanläggningar med behov av täckning kan vara fritidshusområden,
campingplatser, badplatser, vandringsleder m.m. Det kan även vara områden
där det under en ännu mer begränsad tid av året är någon form av aktivitet,
t.ex. en tävling, läger, marknad eller träff av något slag. Vissa fritidsområden
har en besöksnäring under hela året men antalet besökare, boende och
arbetsställen är så lågt att det inte motiverar kommersiell utbyggnad.
2.1.3

Fastboende

Vissa hushåll efterfrågar bättre täckning av mobilnät för att få tillgång till en
fast anslutning för olika ändamål, t.ex. för bredband eller andra tjänster så som
trygghetslarm. Dessa hushåll finns ofta långt ifrån tätbebyggda områden, har
vanligtvis långt till närmsta granne eller befinner sig i radioskugga på grund av
topografiska orsaker. Ett ökat behov av mobiltäckning kan även uppkomma i
fritidshusområden dit personer flyttar och blir permanentboende.
2.1.4

Arbetsställen

I likhet med hushåll på landsbygden finns det även verksamheter och
arbetsställen som anser att de saknar tillgång till mobiltelefoni och bredband,
exempelvis personal som rör sig över större ytor inom t.ex. besöksnäringen
och jordbrukssektorn.
2.2

Vilka platser kan bli aktuella för samhällsmaster?

Med utgångspunkt i kartläggningen och i PTS egna analyser6 av täckning
konstaterar myndigheten att de områden med bristande mobiltäckning, som
kan bli aktuella för en samhällsmast så gott som uteslutande finns utanför
tätorter. Samhällmaster är bara aktuella där mobilnäten inte byggs ut på
marknadsmässiga grunder, och PTS analyser visar att alla landets tätorter har
utomhustäckning från åtminstone en mobiloperatör.
PTS analyser visar vidare att dagens mobiltäckning generellt sett är bra, och i
hög grad uppfyller kraven på täckning. Det finns dock områden där täckning
saknas.

Bland annat analysen inför tilldelning av licenser i 700 MHz-bandet,
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2015/rapport-framtida-anvandning-700-MHz-bandet-ptser-2015_15.pdf
6
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2.2.1

Platser som är svårtillgängliga och dyra att bebygga

Mycket av den yta som i Sverige helt saknar mobiltäckning är områden i
Norrlands inland, där folk sällan vistas och som oftast saknar eller har mycket
gles befolkning. Kundunderlaget är litet, vilket också innebär att den totala
samhällsnyttan av en mast blir relativt liten. Dessutom ligger en stor del av
denna yta i fjällvärlden där det saknas infrastruktur och strömförsörjning. Det
gör det mycket svårt och kostsamt att bygga ut mobilnätet. I dessa områden
kan en samhällsmast vara avgörande för en mobiloperatörs beslut att etablera
sig i ett område. PTS bedömning är att relativt få områden inom denna yta kan
tänkas vara aktuella för ett täckningskrav eller en samhällsmast.
2.2.2

Mindre, lokala täckningsbrister

En annan typ av områden som kan bli aktuella för samhällsmaster är mindre,
lokala täckningsbrister i närheten av mer befolkade områden. I dessa fall är det
oftast inte fördyrande kostnader som i första hand begränsat den kommersiella
utbyggnaden, utan det bristande kommersiella underlaget. Det kan t.ex. vara
fråga om en mindre radioskugga längs en väg eller några enstaka hus, men
täckningsbristen är så begränsad att operatörerna inte tycker sig kunna
motivera de drifts- och investeringskostnader som är förenade med att etablera
en ny basstation i området. I dessa fall skulle en kostnadsreduktion i form av
en offentligt finansierad samhällsmast kunna vara en möjlig lösning.
2.2.3

Samhällsmaster kräver helt nya master

Då täckningsbristerna, och därmed områdena som är aktuella för samhällsmaster, så gott som uteslutande finns i områden utanför tätorter, betyder det
att det oftast inte finns byggnader eller annan möjlig infrastruktur för att
etablera samhällsmaster. Utanför städer och större tätorter sitter en
överväldigande majoritet av mobilnätens antenner monterade i master, och inte
på byggnader. När det gäller placeringar av en ny mobilmast begränsar ofta
topografin de möjliga geografiska platserna till ett eller ett fåtal mindre
områden. Dessa är oftast högt belägna, och chansen att det finns en lämplig
byggnad (såsom vattentorn) för inplacering av antenner är minimal.
Därmed är PTS bedömning att det sällan finns befintlig infrastruktur som är
lämplig för placering av antenner i de områden som är aktuella för
samhällsmaster. Etablering av samhällsmaster kräver förmodligen i de flesta fall
uppförande av helt nya master. Det innebär att många av de områden som är
aktuella för samhällsmaster medför större projekt och relativt höga kostnader,
bland annat eftersom det saknas grundläggande infrastruktur.
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3

Vilka aktörer kan bidra till samhällsmaster och vilken är deras roll?

PTS kartläggning visar att det finns ett intresse för samhällsmaster från
både privata och offentliga aktörer på marknaden. Beroende på hur finansieringen utformas visar aktörerna också intresse för att delta i etableringen av
master och för att använda dem.
Majoriteten av kommunerna ser operatörer som mest lämpade att bygga, äga
och driva samhällsmaster. Mobiloperatörer framhåller att de behöver ha
kontroll över radiodelarna i en samhällsmast men att ägandet av en mast inte är
lika avgörande. De flesta aktörer har understrukit vikten av att inte störa den
pågående marknadsmässiga utbyggnaden av mobilnät, främst 4G.
PTS bedömning är att kommunerna med sin lokala förankring gör dem
centrala vid etablering av samhällsmaster. För många kommuner kan det dock
bli en utmaning att tillhandahålla de resurser som krävs, både vad gäller
finansiering och kompetens. Kommuner måste själv avgöra om engagemang i
samhällsmaster ligger inom den kommunala kompetensen.
Om samhällsmaster ska användas som ett medel för att förbättra
mobiltäckningen i större omfattning behövs enligt PTS uppfattning en central
finansiering och samordning.
Enligt PTS finns det ett behov av regional samordning vilket ger möjlighet
till skalfördelar och till att optimera planeringen av samhällsmaster. En
förutsättning för samhällsmaster är att kommuner och regioner samarbetar
med kommersiella aktörer.
Informationen i kapitel 3 baseras till stor del på den kartläggning7 som PTS låtit
genomföra av aktörers åsikter och erfarenheter kopplat till samhällsmaster
samt på erfarenheter från regionala dialogmöten8 om mobiltäckning.

A-focus; Samhällsmaster – Kartläggning av aktörers erfarenheter, åsikter och idéer, december 2014 samt
Förutsättningar för att etablera samhällsmaster i Sverige, 2015.
8 PTS slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,
PTS-ER-2015:18 (http://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2015/rapport-ru-regionala-dialoger-ptser-2015_18.pdf)
7

15

Förutsättningar för samhällsmaster

3.1

Aktörernas intresse för samhällsmaster

PTS kartläggningen visar att det finns ett intresse för samhällsmaster i samtliga
segment, kommersiella aktörer, kommuner, län och regioner. Kommersiella
aktörer utgörs i detta sammanhang av mobiloperatörer eller mastägare (befintliga och/eller potentiella).
Både privata och offentliga aktörer är dock överens om att lösningsförslag som
stör den pågående marknadsmässiga utbyggnaden av framförallt 4G, också stör
konkurrensen eller bromsar redan tagna och planerade initiativ. De flesta
aktörer, såväl privata som offentliga, framhåller att effekten av den framtida
tilldelningen av 700 MHz-bandet (planerad tilldelning i slutet av 2016) bör
inväntas innan samhällsmaster införs. Det anses finnas en påtaglig risk att
samma problem kan få olika överlappande lösningar, vilket kan bli förvillande.
Vad gäller det offentligas inblandning i att öka mobiltäckningen så är de flesta
generellt sett positiva, men lite avvaktande då man ser en risk att det kan störa
den marknadsmässiga utbyggnaden, att det stör den konkurrenssituation som
nu finns och att någon aktör gynnas eller missgynnas. Beroende på hur en
modell utformas anses det finnas en risk att det kan gynna operatörer som
redan har en stor utbyggnad gjord i norra Sverige eller att det kan missgynna
operatörer som byggt täckning med egna medel. Samtliga kommersiella aktörer
betonar att formerna för samhällsmaster måste vara väl genomtänkta och
noggrant utformade.
Samtidigt är aktörerna medvetna om att de på egen hand inte kan tillgodose det
behov av yttäckning som finns, utan att det behöver kompletteras med en
samverkan mellan det privata och det offentliga. De kommersiella aktörerna är
villiga att bidra med intentioner och resurser för samverkan. De anser dock att
det bör finnas någon form av sammanhållande struktur på central och regional
nivå, då arbete på lokal nivå upplevs som alltför ostrukturerat och
resurskrävande. Samtliga mobiloperatörer framhåller att de behöver ha kontroll
över radiodelarna i en samhällsmast men att ägandet av en mast inte är lika
avgörande.
Noteras bör också att det framkommit att det finns aktörer som är intresserade
av att agera som ägare och förvaltare av master, men inte som operatör, och att
de ser en fördel i att det i Sverige etableras mastägare som är neutrala från
mobilnäten.
Många kommuner är positiva till samhällsmaster och ser generellt sig själva
som en given aktör vid etableringen av samhällsmaster. Variationen är dock
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stor i hur omfattande en kommuns roll kan och bör vara. Kommunerna har
olika förutsättningar vad gäller resurser vilket också påverkar deras
finansieringsförmåga, kompetens, engagemang och även tillgång till fiber- och
elinfrastruktur. Behovet av samhällsmaster varierar över landet och därmed
också den finansiering som kommuner kan behöva bidra med. En avgörande
fråga för kommunernas intresse är möjligheterna till statlig finansiering. Detta
tyder på att central finansiering är avgörande för om samhällsmaster ska kunna
etableras i större omfattning.
Majoriteten av kommunerna ser operatörer som mest lämpade att bygga, äga
och driva samhällsmaster. Detta gäller även kommuner som äger
fiberinfrastruktur (t.ex. genom stadsnät). Vissa kommuner ser fördelar med att
själva driva mastprojekt. Några kommuner anser sig kunna etablera masterna,
ta en koordinerande roll och även bidra med offentlig medfinansiering. Liksom
kommersiella aktörer har flera kommuner framfört behov av en sammanhållande funktion på t.ex. region-/länsnivå.
I kartläggningen framkom att regioner/länsstyrelser kan tänka sig att ta en
koordinerande roll för etablering av samhällsmaster, dvs. motsvarande upplägg
som finns för fiberutbyggnaden. Bredbandssamordnare eller koordinatorer på
region- eller länsstyrelsenivå har på sina håll redan idag en viktig roll vad gäller
koordinering mellan kommuner samt mellan kommuner och operatörer. Detta
gäller främst vid utbyggnad av fiber men även mobiltäckning. Det är möjligt att
inkludera samhällsmaster i detta arbete, även om ett sådant ansvar kan medföra
att vissa regioner och län måste etablera en sådan koordinerande funktion. Mer
ansvar och samordning på denna nivå skulle kunna hjälpa kommuner som i
dagsläget är mindre väl rustade. Dessutom får operatörerna ett mer rimligt
antal samarbetsparter i planeringsskedet.
3.2

Användbara kunskaper från regionala dialogmöten

På uppdrag av regeringen har fem länsstyrelser med bistånd från PTS
2014/2015 fortsatt arbetet med att, tillsammans med berörda aktörer, anordna
dialogmöten om mobiltäckning med syfte att främja utbyggnaden av mobilnät. 9
I de olika dialogmötena har många diskussioner förts kring bland annat
bristande kapacitet och yttäckning med förslag på lösningar, bland annat
samhällsmaster.
Bilden från de regionala dialogmötena bekräftar till stor del den analys av
täckningen som PTS gjort i andra sammanhang.
PTS slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,
PTS-ER-2015:18 (http://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2015/rapport-ru-regionala-dialoger-ptser-2015_18.pdf)
9

17

Förutsättningar för samhällsmaster

Vid regionalmötet i Område Syd konstaterades att täckningen är sämst i
obebodda delar av området där inte heller el finns tillgängligt, men där man
anser att det är mycket viktigt att yttäckningen blir bättre. Även Område Mitt
och Område Nord lyfte vikten av att åtgärda ”vita fläckar”, det vill säga
geografiska områden utan mobiltäckning. I Norrbotten nämndes den korta
grävsäsongen som ett skäl till att det är viktigt att ärenden inte blir liggande för
att invänta tillstånd, då det kan innebära ytterligare ett års fördröjning. Det
konstaterades även att handläggningstiderna vad gäller tillstånd från försvaret
är mycket långa och ibland lämnas heller inte någon motivering varför ansökan
om tillstånd avslagits. Det innebär att operatörerna tvingas prova sig fram om
var en mast kan placeras vilket medför att hela etableringsprocessen försenas.
Operatörerna efterlyste ett större tillmötesgående när det gäller att tidigt ange
vilka geografiska områden som är direkt olämpliga för basstationer eller master.
Det är önskvärt med tidiga samråd med både berörd kommun och länsstyrelse
samt att kunna hantera olika tillstånd parallellt. Dessutom lyftes behovet av en
regional samordnare för denna typ av frågor, ett behov som kan tillgodoses till
exempel genom tillsättning av en bredbandskoordinator.
I alla områden togs frågan upp om kapacitetsbrist på turistorter i samband med
högsäsong samt möjlighet till fungerande betalningstjänster. Transportabla
basstationer (det vill säga basstationer som är flyttbara) skulle kunna vara en
lösning på tillfällig kapacitetsbrist, som vid speciella evenemang.
I samtliga områden togs frågan om samhällsmaster upp vilket man tror skulle
kunna ha en positiv effekt på möjligheterna att kunna bo respektive driva
företag på landsbygden. Man såg även flera utmaningar med samhällsmaster,
bland annat kostnadsfördelning och möjligheten till tillträde för samtliga
operatörer. I flera områden diskuterades finansieringsfrågan kring samhällsmaster. Bland annat ansåg man att mobiltäckning i områden där marknadsintresse saknas är ett statligt ansvar och därför bör lösas med statliga medel.
3.3

Kommunernas roll vid etablering av
samhällsmaster

PTS bedömning är att kommunerna med sin lokala förankring och sitt tidigare
engagemang i bredbandsfrågor har mycket att bidra med vid etableringen av
samhällsmaster. Att analysera marknader, planera och samordna mobilnät
kräver dock i viss utsträckning specialistkompetens. PTS kartläggning visar att
många kommuner kan ha svårt att finansiera utbyggnad av mobilnäten med
egna medel och har i många fall inte egna kunskaper inom alla områden som
krävs. PTS bedömning är att central finansiering och samordning är avgörande
för huruvida samhällsmaster kan byggas ut i större omfattning.
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3.3.1

Kommunernas tidigare engagemang i bredbandsutbyggnad

Oavsett var det huvudsakliga ansvaret för samhällsmaster finns, är
kommunernas roll viktig. Kommunerna har i olika stor utsträckning tagit en
aktiv roll i utbyggnaden av fast bredband och elektroniska kommunikationsnät,
många gånger i en samverkande och informativ roll, men även genom
investeringar i infrastrukturutbyggnad. Enligt Stadsnätsföreningen finns det
idag 190 stadsnät av olika stor omfattning. Fokus i kommunernas roll har varit
fiberutbyggnaden och den aktiva rollen i utbyggnaden av mobilnät har varit
begränsad. Här märks dock en förändring och frågan om förbättrad täckning
av mobilnät har blivit allt viktigare även för kommuner och län/regioner.
3.3.2

Vad tillåter kommunallagen?

Kommunallagen sätter gränser för vilken verksamhet kommunen kan ägna sig
åt, vilket kallas den kommunala kompetensen. (Mer information om
kommunalrättslig reglering finns i bilaga 1.) Bedömningen av om en
angelägenhet är inom kommunal kompetens kan i slutänden avgöras av
domstol. Det är därför inte möjligt för PTS att i förväg uttala sig om vad som
skulle gälla för en kommun om den engagerade sig i etablering av
samhällsmaster. Det kan konstateras att många kommuner redan är verksamma
och investerar i utbyggnaden av fast bredband. Motsvarande agerande
förekommer dock inte för mobilt bredband i dagsläget.
3.3.3

Kommunernas lokalkännedom, överblick och resurser

Kommunerna har en lokalkännedom och insikt både vad gäller att bedöma och
beskriva behovet samt lokala förutsättningar för att etablera infrastruktur. De
har också det praktiska planeringsansvaret enligt plan- och bygglagen
(2010:900) där samtliga infrastrukturer ingår, inklusive bredband och frågor
som på olika sätt berör utbyggnaden av elektroniska kommunikationsnät. Det
är frågor som rör bygglov, marktillträde, grävtillstånd, elförsörjning 10, kontaker
med markägare och entreprenadföretag i kommunen, avtalsrelationer med
olika företag, eventuellt stadsnät och/eller fiberinnehav.
Kommunerna har även förmågan att informera, samla och samverka med olika
typer av aktörer, däribland operatörer och nätbyggare. De har också kontroll
över vad som händer i kommunen och om det finns initiativ eller tillgångar
som kan utnyttjas på ett för detta ändamål effektivt sätt. Genom detta har
kommunen tillgång till både information och resurser som är viktiga vid
etablering av mobilnätsinfrastruktur och därmed kan kommunen ha en viktig
Kommunens eventuella bidrag till elförsörjning kan inte omfatta nätdelen eftersom nättariffer ska vara
objektiva och icke-diskriminerande, se 4 kap. 1 § ellagen (1997:857) och en nättariff för anslutning till en
ledning eller ett ledningsnät ska utformas så att nätkoncessionshavarens skäliga kostnader för
anslutningen täcks, se 4 kap. 9 a §. Mer information finns hos Energimarknadsinspektionen.
10
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roll i etablerandet av samhällsmaster. I glesbygdsområden är också både
kommuner och län/regioner vana att samverka och att vara kreativa i att hitta
lösningar för att undanröja de problem som på ett eller annat sätt hindrar deras
möjligheter att utvecklas.
3.4

Länens och regionernas roll vid etablering av
samhällsmaster

Län och regioner är viktiga aktörer vid etablering av samhällsmaster. Regionalt
ansvar för frågor som rör utvecklingen av bredband och digitalisering tilldelas
vanligtvis länsstyrelse eller region beroende på vilken av dessa som har det
regionala utvecklingsansvaret. Länsstyrelser och regioner har lång erfarenhet av
att identifiera områden som kan gynna utvecklingen i regionen, områden som
innebär en hög grad av samverkan mellan privat och offentlig verksamhet samt
att driva frågor tillsammans med kommunerna. Genom sitt ansvar för
framtagandet av regionala digitala agendor har de goda förutsättningar att ta en
samordnande roll av behov och kontakter med intressenter. Flertalet län
kartlägger också tillgången till fast och mobil infrastruktur. PTS uppföljning
visar att hälften av länen kartlagt den mobila it-infrastrukturen, och att tre län
har ett pågående arbete att kartlägga denna.11 Ett sådant kartläggningsarbete är
ett bra utgångsmaterial när täckningsbrist ska identifieras, lösningar planeras
och diskussioner med aktörer föras. De har också haft ett ansvar för tilldelning
av bredbandsstöd, både vad gäller landsbygdsprogrammet och de gamla
strukturfonderna samt kanalisationsstödet.
Om ett ekonomiskt stöd för samhällsmaster på nationell nivå med central
styrning etableras är det mycket viktigt att tillvarata de erfarenheter och den
kompetens som finns på regional nivå. Ett tätt samarbete med
bredbandskoordinatorerna i respektive region/län samt kansliet för
bredbandskoordinatorer är därför avgörande. Regeringen har nyligen anslagit
cirka 13 miljoner kronor årligen fram till 2020 för att införa regionala
bredbandskoordinatorer.12

PTS; Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom it- och infrastrukturområdet för år
2014 - dnr 15-928
12 Näringsdepartementet; Uppdrag respektive erbjudande om lokala bredbandskoordinatorer,
N2015/4465/ITP, 2015-05-28.
11
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3.5

Kommersiella aktörers roll vid etablering av
samhällsmaster

Kommersiella aktörer har nått långt i utbyggnaden av mobilnät i Sverige och
sett till den utbyggnad som just nu sker kommer marknadskrafterna att nå
ännu en bit till. Utbyggnaden av de befintliga mobilnäten har finansierats av
mobiloperatörerna själva, i vissa fall har utbyggnaden grundats på täckningskrav i frekvenstillstånd. Operatörerna har antingen byggt egna master eller hyrt
in sig hos olika fastighetsägare eller mastägare. Ägare till dessa mastplatser kan
vara kommunerna som hyr ut mark eller utrymme på byggnaders tak, privata
fastighetsägare eller företag som har tillgång till master eller höga byggnader,
exempelvis Teracom. Kommersiella aktörers roll i ytterligare utbyggnad är
central men för att de även ska kunna ta sig an områden där samhällsmaster
kan vara aktuella är förutsättningen att kostnads- och intäktskalkylerna blir
bättre än idag.
Kommersiella aktörers investeringsbeslut påverkas av ett antal faktorer, som
t.ex. förväntad efterfrågan, avkastningskrav, företagsstrategi och reglering. För
att få en mer positiv kostnadskalkyl i geografiska områden där kundunderlaget
är begränsat har mobiloperatörerna etablerat nätsamarbeten och på så sätt delat
på kostnaderna för mobilnäten. Antalet operatörer som kan tänkas vara
intresserade av att närvara i ett visst område med egen basstation är beroende
av de olika operatörernas bedömning av marknadsunderlaget, deras strategier
för det geografiska området, kostnaden samt tillgång till eventuellt offentligt
finansieringsstöd.
I Sverige är det vanligt med nätsamarbeten genom att två operatörer bygger ett
gemensamt nät. Samarbeten vid etablering av mobilnät kan dock ske på andra
nivåer, där operatörerna delar på exempelvis anläggningsarbeten eller genom
att en operatör roamar i en annan operatörs nät. Att fler aktörer på detta sätt
går samman för att etablera nya siter skulle kunna bidra till att kostnads- och
intäktskalkylen blev bättre i områden där samhällsmaster ska etableras. Se även
bilaga 2.
Mobiloperatörer och andra aktörer är även delaktiga i andra samverkansformer, där bredband och mobilnätens utveckling diskuteras hos kommuner,
region/län och byanätsföreningar. Det finns därmed en upparbetad vana och
struktur för hur dessa frågor tas om hand mellan privata och offentliga aktörer.
Det är mobiloperatörerna själva som har den bästa kunskapen om hur radionät
ska planeras och byggas. Här behöver mobiloperatörer och/eller mastbolag ta
ansvar. I kartläggningen har det tydligt framgått att operatörer vill ha ansvar för
den aktiva utrustningen, såväl investering som drift och underhåll. Vad gäller
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etablering av master där radioutrustning/aktiv utrustning kan inplaceras ser
flera aktörer sig som lämpliga i den rollen, och anser sig också kunna etablera
master på ett kostnadseffektivt sätt. Intresset styrs helt och hållet av det
ekonomiska upplägget på den specifika platsen.
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4

Internationell utblick

PTS kartläggning visar att statligt finansierade nationella upphandlingar
eller villkor vid frekvenstilldelning varit vanliga åtgärder i andra länder för att
förbättra mobiltäckning i glesbygdsområden. Av undersökta länder är det
endast Norge och Danmark som använder samarbetsmodeller som bygger på
lokala initiativ.
PTS bedömning är att delar av den norska Hagamodellen går att använda i
Sverige, dock inte modellen i sin helhet.
Flera andra länder har på olika sätt använt offentliga medel för utbyggnad av
mobilnäten i glesbygdsområden. Nedan följer en internationell utblick för att
fånga in erfarenheter och exempel på hur mobiltäckning i glesbygdsområden
hanterats i några utvalda länder. Informationen i detta kapitel bygger på den
internationella kartläggning som PTS låtit genomföra, ”Samhällsmaster Internationell utblick, december 2014”13.
Krav på utbyggnad kopplad till frekvenstilldelning är en vanlig metod för
att förbättra täckningen i glest befolkade områden. Detaljer för sådana krav
beskrivs dock inte i avsnittet nedan.
I många länder har statligt finansierade nationella upphandlingar varit ett
vanligt upplägg. En eller flera mobiloperatörer får då i uppdrag att bygga ut
nätet i områden där täckning inte byggs på kommersiella grunder.
Storbritannien har i en offentlig upphandling valt en aktör som bygger siter
men som inte själv är operatör.
En kompletterande lösning som förekommer är samarbete mellan
mobiloperatörer och landets myndighet för samhällsskydd.
Bidrag förekommer i olika omfattning. Norge, Island, Australien och Nya
Zeeland har statliga bidrag, medan Danmark erbjuder kommunerna statlig
finansiering genom lån. Vid bidragsfinanseringen går ofta operatörerna själva
in och medfinansierar i olika omfattning.
Ländernas olika geografiska och demografiska karaktär har påverkat
utformningen av program och initiativ. Exempelvis har Danmark och Holland
redan yttäckning i mycket stor omfattning men ser andra utmaningar i att till
13

A-focus; Samhällsmaster - Internationell utblick, december 2014.
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exempel möjliggöra bättre förutsättningar för företagande på landsbygden.
Denna typ av utbyggnad har inte varit bidragsfinansierad, men initiativ för att
uppmuntra marknaden att investera har tagits. I länder som Island, Norge,
Australien och Nya Zeeland ligger en utmaning i att få komplett
befolkningstäckning och förbättrad yttäckning.
Det är endast i Norge och Danmark en modell har påträffats där
kommunernas initiativ och engagemang är avgörande för byggnation av
förbättrad täckning av mobilnät i områden där inte marknadskrafter bygger ut.
I den norska så kallade Hagamodellen delas kostnaden mellan operatör,
kommun och statliga bidrag, medan kommuner i Danmark rekommenderas att
antingen ”köpa täckning” genom publika upphandlingar eller att upprätta
passiv infrastruktur som operatörerna får köpa tillgång till, till marknadspris.
Som stöd för detta arbete har ansvarig myndighet tagit fram en vägledning åt
kommunerna.14
4.1

Norge och Hagamodellen

Av särskilt stort intresse för frågan om samhällsmaster är den s.k. Hagamodellen som används i Norge. Hagamodellen är en samarbetsmodell där stat,
kommun, operatör samt exempelvis elbolag, fiberbolag och markägare bidrar i
olika omfattning. Syftet är att förbättra täckningen för de som saknar
inomhustäckning och i områden där det inte finns yttäckning, där ingen
marknadsmässig utbyggnad sker. Modellen kallas också för knytkalasmodell
eftersom alla bidrar med det de har. Modellen infördes 2007 och det bör
påpekas att jämfört med Sverige hade Norge då inte kommit lika långt i
utbyggnaden av mobilnäten varför det fanns större kommersiellt underlag för
operatörerna, speciellt i byarna.
Hagamodellen har delvis legat till grund för de modellförslag som presenteras i
kapitel 11.2 i denna rapport. Alla delar i Hagamodellen går inte att översätta till
svenska förhållanden varför modellen i sin helhet inte går att applicera. Några
aspekter som bör tas hänsyn till vid bedömning av Hagamodellens tillämpning
i Sverige är:
Delar av Hagamodellen som skulle kunna tillämpas i Sverige:


Såväl fylke (region) som kommun är involverad i utbyggnaden.
Ansvaret för prioritering av områden som ska täckas läggs dock på

Erhvervsstyrelsen; Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling,
januari 2014.
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/vejledning_om_udrulning_af_bredbaand.pdf
14
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fylket, dvs. på regional nivå. Fylkena står för en koordinerande roll
och är ansvariga för fördelning av det statliga bidraget. Detta liknar
den ansvarsfördelning som funnits för bredbandsstöd i Sverige.


Modellen stimulerar till samarbete mellan alla inblandande parter,
något som också lyfts som viktigt i Sverige och som allt oftare sker
på både regional och kommunal nivå.



Det som avgör om ett projekt faller inom ramen för Hagamodellen är om någon operatör har utbyggnadsplaner i området
sedan tidigare eller inte. Operatören anger ärligt om sådana planer
finns och i så fall startas inget projekt i kommunens regi. Det finns
också fall där operatören inte ser att kundunderlaget är tillräckligt,
trots gratis infrastruktur. I dessa fall tackar operatören nej och inget
projekt startas. Detta förfarande vore att rekommendera även i
Sverige.



Operatören hjälper kommun eller fylke med specifikationer på
mast och bod. Detta säkerställer att kvaliteten blir enligt
operatörens önskemål. Genom samverkan borde detta vara ett
lämpligt tillvägagångssätt även i Sverige då operatörerna innehar
denna kunskap.



Alla operatörer har rätt att inplacera sig på samma villkor, vilket
vore en förutsättning för samhällsmaster även i Sverige.

Delar av Hagamodellen som förmodligen inte passar svenska
förhållanden:


Motsvarande områden som hittills täckts till följd av Hagamodellen är redan täckta i Sverige genom marknadens försorg. Det
är således en större utmaning att bygga ut mobilnäten till de platser
som idag saknar täckning i Sverige genom att kundunderlaget, och
därmed intäktspotentialen, är betydligt mer begränsad.



Hagamodellen bygger på ett samarbete där alla involverade bidrar
med det de kan. Exempelvis betalar operatören ingen hyra för
inplacerad utrustning, utan endast för den egna
strömförbrukningen. Lokala elbolag, fiberbolag, markägare eller
annan part går in och finansierar olika delar. Kostnaden för
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infrastruktur tar oftast kommunen. Markägare, även privata, bjuder
vanligtvis på marken för att själv få täckning. Fiber kan förhandlas
fram med byalag och i vissa orter bidrar kraftbolag med
framdragning av el. Istället för att på detta vis ”ge bort” delar av
investeringen och de löpande kostnaderna föreslås för en svensk
modell för samhällsmaster i kapitel 11.2 att kommunen hyr ut
resurser till operatörer.


Upphandling sker vanligtvis med den operatör som sedan tidigare
har bäst täckning i området. Fylket eller kommunen skriver
samarbetsavtal med vald operatör. Detta har också föregåtts av
diskussioner med mobiloperatörerna för att diskutera lämplig
lösning. I Sverige är det tveksamt om det räcker med att konstatera
att ingen mobiloperatör har utbyggnadsplaner i ett område för att
en samhällsmast ska vara motiverad och att det då är fritt att välja
operatör. Ett liknande urvalsförfarande kan behöva göras på ett
formaliserat sätt i Sverige för att inte anses snedvrida konkurrensen,
t.ex. genom upphandling.



Normalt äger kommunen masten och är ansvarig för drift och
underhåll av den passiva infrastrukturen. Det är också kommunen
eller fylket som ser till att masten byggs. Detta upplägg skulle
kunna vara möjligt även i Sverige, även om PTS kartläggning, se
kapitel 3, visat på att långt ifrån alla kommuner är intresserade av
att anlägga, äga och drifta masten.



Utbyggnaden har skett genom att stat, kommun och privat aktör
bidragit till utbyggnaden med en tredjedel vardera. I detta ingår
således ett statligt stöd även för täckning av mobilnät. Något stöd
som även täcker in mobil yttäckning utomhus finns inte i dagsläget
i Sverige, se vidare avsnitt 9.2.

PTS konstaterar att det finns flera delar i Hagamodellen som är bra och kan
användas i Sverige, men att den också har delar som inte passar våra
förhållanden.
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4.2

Danmark

I Danmark har en vägledning15 tagits fram för vilka legala möjligheter
kommuner har att stötta utbyggnad av mobilt- eller fast bredband. Följande två
huvudalternativ finns:



Att ”köpa täckning” i publika upphandlingar.
Att upprätta passiv infrastruktur som operatörerna får tillgång till.

Kommuner har möjlighet att bygga till exempel mobilmast och tillhörande
komponenter och göra detta tillgängligt för mobiloperatörer. Kommunen ger
tillgång till infrastrukturen till marknadspris, vilket kan vara mycket lågt om det
rör sig om ett glest befolkat område. Kommunen äger och underhåller
infrastrukturen.
Kommunen ansvarar själv för att kontakta mobiloperatörer för att säkerställa
att de är intresserade och att masten placeras på lämpligt ställe. Kommunernas
åtgärder måste vara inom ramarna för EU:s regler om statligt stöd, vilket bland
annat innebär att ett visst område inte får ha tillgång till eller inom tre år
planera att få täckning av privata aktörer. Inget bidrag finns men kommunerna
har möjlighet att låna pengar från staten för dessa initiativ.
4.3

Island

De isländska myndigheterna har stöttat byggnation av täckning av mobilnät på
ett antal olika sätt med syfte att öka yttäckningen och bland annat täcka större
vägar. Regeringen genomförde offentliga upphandlingar av ökad mobiltäckning
för GSM 2007 samt 2008. Syftet var att få bättre täckning längs huvudvägar på
Island. Totalt upphandlades 70 siter vilka fördelades med 35 var till
operatörerna Siminn och Vodafone. Siterna byggdes i allmänhet på mycket
avlägsna platser med ett fåtal fast boende och ofta på bergstoppar. Låga priser
för inplacering var en förutsättning vid upphandlingarna så detta tog operatörerna hänsyn till i sina kalkyler. Ett pris motsvarande marknadspris hade varit
mycket högre, framförallt pga. hög driftskostnad. Målet var att göra det
attraktivt för andra operatörer och andra tjänster att etablera sig.
Upphandlingarna har finansierats med statliga medel från Islands
Telecommunications fund16. Låga priser för inplacering på siter har haft mycket
positiv effekt på flera sätt. Det har lett till ökad konkurrens och tillgång till nya
tjänster med mycket god täckning. För siteägaren har det lett till ökade intäkter,
15

Erhvervsstyrelsen; Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling,
januari 2014.
16

http://eng.forsaetisraduneyti.is/information-society/English/nr/2900
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trots relativt låga priser. Obligatorisk roaming på bidragsfinansierade siter har
fallit mycket väl ut. Det har varit viktigt att ha med roaming som en förutsättning vid upphandling för att operatörerna ska vara med på det. Statligt
finansierad utbyggnad av ”blåljusnät” har utnyttjats av mobiloperatörerna.
Tack vara låga sitehyror och väl fungerande samarbete har detta bidragit till
god mobiltäckning i glesbygdsområden.
4.4

Storbritannien

Storbritannien har dels områden som helt saknar täckning, dels ett problem i
områden med bristande konkurrens där endast en eller två operatörer har
täckning. Storbritannien har genomfört en konkurrensutsatt upphandling där
företaget Arqiva17 valdes att bygga master i områden där kommersiell
utbyggnad inte sker. Staten låter Arqiva hantera allt från att planera var
masterna ska byggas, bygga masterna och bodar till att därefter sköta drift av
masterna. Operatörerna sätter upp sin aktiva utrusning i masterna och erbjuder
täckning. Alla de fyra stora mobiloperatörerna har valt att vara med och
erbjuda sina tjänster. För programmet har 150 miljoner pund avsatts
(motsvarar cirka 1,7 miljarder kronor) för att bygga mobilmaster. Projektet
finansieras delvis med EU-bidrag, State Aid clearance.
Storbritannien har även ett program för utbyggnad av ett blåljusnät under
uppstart. Nätet kommer att baseras på 4G och ska ha 97 procent geografisk
täckning för bilmottagare. Kapacitet kommer att finnas även för privat
mobiltrafik och den operatör som vinner upphandlingen för mobilnätet
kommer att kunna dra synergier och erbjuda ökad täckning även för andra
kunder.
4.5

Australien

”Mobile Black Spot Programme” är den australienska regeringens initiativ för
att öka mobiltäckningen och konkurrensen på mobilmarknaden i glesbefolkade
delar av Australien. Programmet ska investera i mobilnäts infrastruktur för att
förbättra täckning och kvalitet för tal och trådlösa bredbandstjänster.
Regeringen avsätter 100 miljoner australiska dollar (motsvarar ca 600 miljoner
kronor) över fyra år för programmet med start 2015. En karta har tagits fram
där vita fläckar markeras och allmänheten har ombetts att verifiera och
detaljera var det är problem med täckning18. En urvalsprocess kommer att
17

Arqiva är ett kommunikations, infrastruktur och mediatjänsteföretag. Arqiva försåg Storbritannien med deras första
infrastruktur för marksänd TV 1928 och har fortsatt med att bygga ut marksänd digital TV 1998. En stor del av
verksamheten idag är mobilmaster.
18http://www.communications.gov.au/mobile_services/mobile_black_spot_programme/mobile_black_

spot_programme_interactive_map
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starta inom kort där mobiloperatörerna först väljer vilka områden de är
intresserade av att bygga eller uppgradera. Upphandlingsprocessen kommer att
viktas så att operatörer får både mer och mindre bebodda områden.
Programmet förväntas ge mobiltäckning längs större vägar, i små samhällen
samt i turistområden som har stora säsongsvariationer. Regeringen räknar med
att territorierna, lokala ”kommuner” och industrin ska medfinansiera med lika
mycket som staten går in med. Bidragen kan vara i form av pengar eller till
exempel plats för site utan kostnad, hjälp med markarbete eller access till
kommunägd fiber.
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5

Mobiltäckningen idag och åtgärder
för att förbättra den

PTS kartläggning visar att det finns god tillgång till mobilnät i Sverige. Likväl
finns det områden som inte täcks idag, främst områden i Norrland, Dalarna
och Värmland som är mycket glest befolkade. PTS bedömning är att det på
vissa platser kan finns ett behov av att åtgärda täckningsbristerna.
Mobilnäten förbättras kontinuerligt. För tillfället pågår en kommersiell
utbyggnad av mobilnäten (4G) samt utbyggnad tack vare PTS täckningskrav i
800 MHz-bandet.
PTS arbetar löpande med en rad åtgärder som på sikt kan öka mobiltäckningen
och ge bättre mobilnät. PTS utreder bl.a. hur ett täckningskrav i 700 MHzbandet skulle kunna utformas för att förbättra täckningen där människor vistas
och verkar.
PTS gör bedömningen att den kommersiella utbyggnaden tillsammans med
PTS täckningskrav vid tilldelning av 700- och 800 MHz-banden kan komma att
skapa täckning på många av de platser som beskrivs som aktuella för
samhällsmaster.
PTS ser utmaningar med att driva andra större centrala insatser för att bygga ut
mobiltäckning samtidigt som det pågår en utbyggnad för att uppfylla
täckningskraven i 700 MHz-bandet.

5.1

Situationen i Sverige idag vad gäller täckning

I Sverige finns fem nätägande operatörer; HI3G Access AB (3), Net1 Sverige
AB (Net1), Tele2 Sverige AB (Tele2), Telenor Sverige AB (Telenor) och TeliaSonera AB (Telia). För att effektivisera och sänka kostnaderna för sina
mobilnät har operatörer ingått olika nätsamarbeten:




Svenska UMTS-nät AB (SUNAB) ägs av Telia och Tele2 och driver
gemensamt delar av sina ägares 3G-nät.
3G Infrastructure Services AB (3GIS) ägs av 3 och Telenor och driver
gemensamt delar av sina ägares 3G-nät
Net4Mobility HB (N4M) ägs av Tele2 och Telenor Nät och driver ett
gemensamt 2G-nät och 4G-nät.
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I PTS årliga kartläggning av mobilnätens utbyggnad19 finns de olika mobilnäten
och samarbetena utförligare beskrivna när det gäller t.ex. teknik och frekvensband. Rapporten ger även en god bild av den generella graden av mobiltäckningen i landet. 2014 års kartläggning visar att operatörerna tillsammans
täcker 99,9 procent av befolkningen i samtliga län med taltelefoni med
antagandet att mobiltelefonen hålls i handen eller mot örat. Med samma
antagande motsvarar yttäckningen för taltelefoni cirka 83 procent av landets
yta.
Ur ett internationellt perspektiv har Sverige hög befolkningstäckning, samtidigt
som Sverige har en utmaning vad gäller yttäckning då relativt stora delar av
landet är glesbefolkat eller inte har några bofasta över huvud taget. Trots det
har operatörerna valt att bygga ut nätet i stora delar av dessa mycket glest
befolkade områden med begränsat kundunderlag. Många av dessa investeringar
bedöms antagligen ur ett rent intäktsperspektiv som olönsamma för
operatörerna, men har ändå kunnat motiveras sett ur hela nätets perspektiv och
med hänsyn tagen till varumärke och konkurrens. De områden som idag
saknar täckning och kan bli aktuella för samhällsmaster bedöms av
operatörerna antagligen som ännu mer olönsamma, även om förutsättningarna
kan variera över tiden. Även om en kommun eller region vill förbättra de
lokala förutsättningarna och motverka urbanisering eller stärka turismens
utveckling genom tillgång till elektroniska kommunikationsnät har en operatör
ofta andra grunder för sina affärsbeslut än glesbygdens utveckling.
Den bild som kommuner och län/regioner lyft fram i de intervjuer som gjorts
inom ramen för detta uppdrag stämmer relativt väl överens med den
kartläggning och analys av mobiltäckningen som PTS gjort. Slutsatsen är att
täckningsbristerna främst finns i glesbygd och utanför tätorterna, och att de
största bristerna finns i norra Sverige samt i Dalarna och Värmland.
5.2

Kommersiell utbyggnad av mobilnäten

Det pågår en kontinuerlig utbyggnad av mobiloperatörernas nät. Nya
mastplatser byggs för att förbättra täckning och kapacitet och befintliga
basstationer uppgraderas med ny teknik och frekvensband för att ökad
prestanda och kapacitet. PTS årliga kartläggning visar att de senaste årens
utbyggnad av mobilnäten främst har varit uppgraderingar av teknik och
kapacitet på befintliga siter. Net4Mobility och Tre har de senaste två till tre
åren uppgraderat sina yttäckande nät (GSM900 respektive UMTS900) med
LTE (4G) i 800 MHz- och 900 MHz-bandet. När det gäller Telia så har de
PTS rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät, PTS-ER
2014:11 (https://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2014/rapport-uppdrag-samla-statistik-tillgangmobila-komnat-pts-er-2014_11.pdf)
19
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aviserat att de ska uppgradera hela det yttäckande GSM900-nätet med 4G fram
till sommaren 2016. Net1 har även aviserat att man avser uppgradera nätet i
450 MHz-bandet baserat på CDMA2000 till LTE (4G). Net1 kommer dock
troligtvis även efter uppgraderingen främst marknadsföra sin tjänst som ett
alternativ till fast internetuppkoppling i områden där trådbundna alternativ
saknas.
När det gäller nya siter som skapar ny yttäckning i operatörernas nät är
däremot de senasate årens utbyggnad mer begränsad med relativt få nya
yttäckande siter. Net4Mobility har byggt ett antal nya siter, samt planerar att
under 2015 driftsätta ytterligare siter till följd av PTS täckningskrav i 800 MHzbandet. Detta kommer att ge en förbättring av yttäckningen i flera områden,
främst i Norrlands inland. Den större utbyggnad som Tele2 och Telenor har
aviserat i tidigare pressmedelanden, med ett stort antal planerade nya
basstationer i framför allt norra Sveriges glesbygd, har ännu inte realiserats.
5.3

Faktorer som påverkar framtida utbyggnad

Konkurrensen mellan operatörerna är en betydelsefull faktor som, om den
förändras framöver, kan komma att påverka mobilnätens yttäckning. Om det
blir viktigare att ha så stor yttäckning som möjligt för att attrahera abonnenter
blir investeringsbenägenheten större även i olönsamma områden. De
samarbeten som idag existerar mellan operatörerna i form av nätsamarbeten,
och i vissa fall även vid etablering av nya mastplatser, har sänkt kostnaden för
operatörernas utbyggnad vilket kan skapa förutsättningar för kommersiell
utbyggnad i områden som idag saknar täckning. Förekomsten av ett
mastbolag20 (s.k. tower company) kan påverka utbyggnaden och investeringsviljan i glesbygd. I Sverige saknas en tydlig sådan aktör på marknaden, men det
kan inte uteslutas att sådana aktörer kan finnas i framtiden.
Även tillgången till radiofrekvenser påverkar operatörernas investeringsbeslut.
Både mängden radiospektrum och hur tilldelningsvillkoren utformas kommer
att påverka operatörernas utbyggnad. Framtida utbyggnadsplaner för
mobiloperatörerna kommer därför att påverkas när 700 MHz-bandet tilldelas
för mobiltelefoni. Formerna för denna tilldelning vad gäller t.ex. utformningen
av licenserna och eventuella täckningskrav är ett pågående arbete hos PTS just
nu.
Baserat på det förarbete som gjorts inför den kommande tilldelningen av 700
MHz-bandet kommer ett eventuellt täckningskrav i 700 MHz-bandet sannolikt
Med mastbolag, eller tower-company, avses en aktör som till marknaden tillhandahåller plats i en
mobilmast med tillhörande infrastruktur, drift och underhåll. Operatörer kan hyra plats i masten för
inplacering av utrustning.
20
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att bygga på ungefär samma principer som de som ligger till grund för behovet
av samhällsmaster, nämligen nybyggnation av siter i områden där ingen
operatör idag har täckning. Se mer information i kapitel 9.3.
PTS gör bedömningen att den kommersiella utbyggnaden tillsammans med
PTS täckningskrav vid tilldelning av 700- och 800 MHz-banden kan komma att
skapa täckning på många av de platser som beskrivs som aktuella för
samhällsmaster. PTS gör också bedömningen att kommersiell utbyggnad och
framtida täckningskrav inte kommer att åtgärda samtliga täckningsbrister som
identifieras. Även om täckningen i glesbygd förbättras kommer flera täckningsbrister att kvarstå, och behovet att förbättra mobiltäckningen finnas kvar i
större eller mindre omfattning.
PTS ser utmaningar med att driva andra större centrala insatser för att bygga ut
mobiltäckning samtidigt som det pågår en utbyggnad för att uppfylla
täckningskraven i 700 MHz-bandet.
5.4

PTS åtgärder för att förbättra täckningen

PTS driver löpande arbete med flera åtgärder som på sikt kan öka mobiltäckningen och ge bättre mobilnät. Förutom framtida tilldelning av licenser i
700 MHz-bandet fortsätter uppföljningen av utbyggnaden i 800 MHz-bandet.
Vidare innefattar arbetet åtgärder som att se över tillståndsvillkor när tillstånd
revideras, ta fram nya lösningar som förbättrar inomhustäckningen, identifiera
ytterligare frekvenser som kan undantas från tillståndsplikt, undersöka hur
delad användning av frekvensband kan öka tillgången till radiospektrum
lämpligt för mobilt bredband, identifiera frekvensband som i framtiden är
möjliga att använda för mobiltäckning och se över om ytterligare allokeringar
behövs för att säkerställa att tillräcklig mängd spektrum kan användas för
mobilt bredband de kommande åren. Många av PTS åtgärder för förbättrad
täckning framgår av den 11-punktslista21 med åtgärder för förbättrad
mobiltäckning och bättre mobilnät som myndigheten lämnade till regeringen i
juni 2014. Summan av åtgärderna förväntas förbättra mobiltäckningen på två
till fem års sikt.

PTS; PTS åtgärder för ökad mobiltäckning, juni 2014.
(http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2014/pm-pts-arbete-okad-mobiltackning14_7016PTS%20arbete%20f%c3%b6r%20%c3%b6kad%20mobilt%c3%a4ckning.pdf)
21
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6

Vilka regelverk blir aktuella vid
etablering av samhällsmaster?

Möjligheterna att etablera samhällsmaster kan vara beroende av bland annat
statsstödsregler, kommunalrättsliga regler, konkurrensregler och
upphandlingsregler. Samhällsmaster kan även omfattas av de regler som
kommer införlivas i svensk lagstiftning till följd av det s.k.
utbyggnadsdirektivet.
Vilka regler som gäller och hur dessa ska tillämpas beror på hur man utformar
modellen för samhällsmasterna. Det är upp till varje aktör som har för avsikt
att arbeta med samhällsmaster att bedöma huruvida det är förenligt med
gällande regelverk. Detta kan även komma att prövas av domstol, som är slutlig
uttolkare av svensk lag.
Vid etablering av samhällsmaster aktualiseras flera olika regelverk. I detta
avsnitt görs en kort genomgång av dessa regelverk och på vilket sätt de kan bli
tillämpliga. En mer detaljerad genomgång av statsstödsregler, kommunalrättsliga regler, konkurrensregler och reglerna i utbyggnadsdirektivet finns i
bilaga 1, Juridiska förutsättningar för samhällsmaster.
6.1

Statsstödsreglering

När offentliga medel ska användas för att finansiera samhällsmaster kan
reglerna om statsstöd bli relevanta så länge det inte rör sig om en marknadsmässigt motiverad förmögenhetsöverföring. Stöd till bredbandsutbyggnad
finns reglerat i gruppundantagsförordningen22, vilket innebär att det kan finnas
möjlighet att tillämpa denna för att ge stöd till samhällsmaster. Även stöd till
samhällsmaster som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, (s.k. SGEI) bör
vara möjligt, utifrån de förutsättningar som beskrivs i kommissionens
meddelande för stöd till bredbandsutbyggnad23. Om inte gruppundantagsförordningen eller SGEI-regelverket tillämpas är förhandsanmälan till
kommissionen och ett beslut av densamma nödvändig innan en stödåtgärd kan
vidtas.

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av
stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, kallas ofta
”GBER” efter det engelska begreppet (Group Block Exemption Regulation). Nedan
gruppundantagsförordningen.
23 Meddelande från kommissionen, EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb
utbyggnad av bredbandsnät, 2013/C25/01, ingressen p 13. Nedan ”kommissionens bredbandsriktlinjer”.
22
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6.2

Kommunalrätt

Inom kommunalrätten finns ingen specialreglering för mobilmaster och därför
är utgångspunkten för samhällsmaster densamma som för all annan kommunal
verksamhet, att den måste följa de begränsningar av kommunal verksamhet
som följer av kommunallagen (1991:900) och lag (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter. Området inom vilket kommunen lagligt kan verka,
den s.k. kommunala kompetensen, förutsätter att kommuner får ha hand om
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens
område eller dess medlemmar och som inte ska hanteras enbart av staten, en
annan kommun, ett landsting eller någon annan. Även om det i domstol har
fastslagits att ägande av fast bredbandsinfrastruktur anses falla inom den
kommunala kompetensen finns ingen motsvarande praxis för mobil
infrastruktur. Kommunen måste själv bedöma om arbete med samhällsmaster
ligger inom den kommunala kompetensen. Detta kan även komma att prövas
av domstol.
6.3

Konkurrensreglering

Den del av konkurrenslagen (2008:579) som i detta sammanhang är särskilt
relevant för frågan om möjligheterna att etablera samhällsmasterna är reglerna
om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, de s.k. KOS-reglerna.
Reglerna innebär i korthet att kommuner och landsting, som bedriver
verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur kan förbjudas att bedriva
säljverksamhet som begränsar eller hotar att begränsa konkurrensen.
Verksamheter som ligger inom den kommunala kompetensen kan inte
förbjudas. Konkurrensbegränsande förfaranden (ageranden) kan förbjudas om
de inte är försvarbara från allmän synpunkt. Konkurrensneutrala verksamheter
och förfaranden kan inte förbjudas med hjälp av KOS. Finns inget underlag
för kommersiell verksamhet kan konkurrensneutralitet anses föreligga. Det
finns dock ingen praxis från domstolarna eller beslut från Konkurrensverket
gällande samhällsmaster. Det är därför upp till den offentliga aktör som vill
etablera en samhällsmast att själv göra en analys av huruvida konkurrenslagen
kan tillämpas.
6.4

Utbyggnadsdirektivet

Etablerandet av samhällsmaster och masten i sig omfattas av regler som
kommer att införlivas i svensk lagstiftning till följd av genomförandet av
utbyggnadsdirektivet24. Befintlig passiv fysisk infrastruktur, t.ex. själva masten
eller kanalisation för el eller fiber fram till masten, omfattas av tillträdesskyldighet om infrastrukturen ägs av någon som kan definieras som en nätinnehavare

24

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0061&from=SV
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enligt förslag25 till genomförandet. Om en nätinnehavare genomför ett byggoch anläggningsprojekt för en samhällsmast, och projektet är helt eller delvis
offentligt finansierat, finns en skyldighet att medge samordning med annan
bredbandsutbyggare.
6.5

Upphandlingsregler

Om det ska göras en upphandling av samhällsmaster, alternativt av resurser
eller utrustning för att bidra till etablering av mast, ska lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU)26 tillämpas. LOU är en procedurlag som styr hur
en upphandling ska göras, inte vad som ska upphandlas. När det görs en
upphandling enligt LOU ska de fem gemenskapsrättsliga principerna följas.
Dessa är likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen, öppenhetsprincipen, principen om icke-diskriminering samt principen om ömsesidigt
erkännande. I LOU regleras vilket slags upphandlingsförfarande som ska
användas, beroende på vad som ska upphandlas. För upphandlingar där
beloppet beräknas till minst 1 200 000 kr, och där tjänsten inte är en s.k. Btjänst, är huvudregeln att upphandlingen ska göras som ett öppet eller selektivt
förfarande med annonsering i hela EU under minst 40 dagar. Om en
leverantör anser att myndigheten har tillämpat upphandlingsregelverket på ett
felaktigt sätt kan de välja att ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten.

25 Näringsdepartementet;

PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, 2015-03-06.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2015/03/billigareutbyggnad-av-bredbandsnat/
26 För mer information om lagen om offentlig upphandling se http://www.kkv.se/upphandling
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7

Inverkan på marknaden

En offentlig aktör som på något sätt bidrar till samhällsmaster kommer alltid
att påverka kommersiella aktörer i någon utsträckning.
För att minimiera marknadsstörningar är det en förutsättning att
samhällsmaster etableras endast där ingen marknadsmässig utbyggnad
förväntas ske i närtid. Det är också viktigt att en samhällsmast är öppen för alla
operatörer och att tillträde beviljas på rimliga och icke-diskriminerande villkor.
En offentlig aktör som på något sätt bidrar till samhällsmaster kommer alltid
att påverka de kommersiella aktörerna i någon utsträckning. Mobilnätens
geografiska täckning är ett konkurrensmedel för mobiloperatörerna och
eftersom en samhällsmasts huvudsakliga uppgift är att erbjuda täckning där
sådan saknas finns det risk för att konkurrensen påverkas. Under förutsättning
att samhällsmaster etableras i geografiska områden som är ointressanta för
kommersiell utbyggnad, vilket är tanken, så borde effekten bli liten.
För att minimera marknadsstörningar är det en förutsättning att
samhällsmaster etableras där det finns s.k. vita fläckar och där ingen
marknadsmässig utbyggnad förväntas ske i närtid. Urvalsprocessen vid stöd,
upphandling eller liknande ska vara konkurrensutsatt så att inte en aktör, i strid
med gällande regelverk, gynnas i förhållande till andra. Det är också viktigt att
en helt eller delvis offentligt finansierad samhällsmast är öppen för alla
operatörer och att tillträde beviljas på rimliga och icke-diskriminerande villkor
och att verksamheten är skild från eventuell myndighetsutövning.
Även om en samhällsmast är öppen för alla operatörer finns det en risk att det
i praktiken bara är intressant för en operatör (eller ett fåtal) att investera och
etablera sig i det aktuella området. Ett stöd, upphandling etc. där alla
operatörer i praktiken har samma möjligheter att etablera sig i samhällsmasten
kan vara svår att uppnå. Olika operatörer kan ha olika stort intresse av att
erbjuda täckning på t.ex. landsbygden och därmed ha mer eller mindre nytta av
en samhällsmast.
Om en mobiloperatör ska etablera sig i en samhällsmast är det inte bara
kostnaden för masten som utgör underlag för operatörens investeringsbeslut.
Totalkostnaden för etableringen är beroende av kostnaden för operatören att
ansluta samhällsmasten till sitt eget nät. Den förbättrade täckningen är av
begränsat värde för en operatör utan sammanhängande nät i området. Därför
kan det vara störst sannolikhet att den operatör som har ett väl utbyggt
sammanhängande nät, är etablerad i ett angränsande område och som med
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relativt enkla medel kan ansluta sitt nät till den aktuella masten som kommer
att vara villig att etablera sig där. En annan möjlig situation är då en
samhällsmast skulle innebära en mobiltäckning med ett så betydande överlapp
med operatörens befintliga täckning att operatören inte ser något avgörande
incitament att använda samhällsmasten.
I sitt investeringsbeslut måste operatören även göra en bedömning av hur stort
kunderlaget är för området som samhällsmasten skulle täcka och om fler
operatörer kommer att etablera sig i masten. Även om etableringskostnaden
för den enskilda masten sjunker ju fler operatörer som etablerar sig så styrs
investeringsbeslutet för en enskild operatör av totalkostnaden för etableringen
och den potentiella intäktsmöjligheten. Eftersom samhällsmaster kommer att
etableras i områden som bedömts som icke-lönsamma så kan incitamentet vara
högre för en operatör att etablera sig om inte andra operatörer inplacerar sig i
masten.
Mobilnätens geografiska täckning är ett konkurrensmedel för
mobiloperatörerna och eftersom en samhällsmasts huvudsakliga uppgift är att
erbjuda bra täckning där sådan saknas finns det risk för att konkurrensen
påverkas. Att endast en operatör etablerar sig i en samhällsmast innebär att
användare som ofta befinner sig i det aktuella området skulle kunna överväga
att byta operatör, om de inte har abonnemang med den operatören. Detta
förutsatt att operatören även har täckning i andra områden som användaren
vistas i. Detta får effekt inte bara på samhällsmastens täckningsområde,
eftersom slutkunden använder sitt abonnemang även på andra ställen och även
där generar trafik- och termineringsintäkter till operatören. Under förutsättning
att samhällsmaster endast etableras i geografiska områden som är ointressanta
för kommersiell utbyggnad, vilket är tanken, så är det ett fåtal användare som
berörs och effekten blir således liten. En operatör kan dock använda sig av den
ökade täckningen i marknadsföringssyfte och därmed locka med ett attraktivt
erbjudande trots att endast ett fåtal användare kommer att utnyttja den
täckning som tillkommit genom samhällsmasten.
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8

Samhällsnytta

PTS bedömning är att ökad mobiltäckning genererar ett antal nyttor.
Samhällsmaster kan därför vara samhällsekonomiskt motiverade för de fall där
nyttan överstiger kostnaderna för etablering. Sett i ett större sammanhang kan
sådana master ge samhällsnytta genom tillgång till bredband, dessutom med
tillägg av mobilitet och utomhustäckning.
Det digitala samhället skulle med hjälp av samhällsmaster bli större och fler
människor inkluderas i det digitala innanförskapet. Ur ett landsbygdsperspektiv
är det betydelsefullt med förutsättningar för att delta i samhällsutvecklingen på
likvärdiga villkor.
För att få en så stor samhällsnytta som möjligt i en samhällsmast bör antalet
mobilnät som använder masten bli så stort som möjligt samtidigt som antalet
tjänster som användarna får tillgång till bör maximeras.
Etableringskostnaden för vissa master kan bli så orimligt hög att en etablering
inte kan motiveras då skillnaden mellan nyttan och kostnaden blir för stor.
Generellt bidrar bredband till att stötta samhällets utveckling mot digitalisering.
Mobilnäten behöver ses som en förutsättning för denna utveckling. Ur ett
landsbygdsperspektiv är det betydelsefullt att förutsättningar ges för att delta i
samhällsutveckling på likvärdiga villkor oavsett var man bor. Målet med att
etablera samhällsmaster är att yttäckningen ska förbättras i områden där
människor befinner sig och har ett kommunikationsbehov men där
marknadens aktörer inte finner det tillräckligt ekonomiskt motiverat att anlägga
infrastruktur. Med det som en förutsättning kan etableringen av samhällsmaster
skapa en stor nytta för många genom att fler ges tillgång till elektroniska
kommunikationstjänster utomhus till skillnad från flertalet andra initiativ som
har som sin främsta uppgift att lösa tillgången till elektroniska
kommunikationstjänster från bostäder och fasta verksamhetsställen. En
förbättrad yttäckning kan i praktiken innebära att andelen fasta hushåll eller
verksamhetsställen som täcks också stiger, men det ska främst betraktas som
en indirekt nytta i detta sammanhang där prioriteringen ligger på att förbättra
mobiltäckning. Ju fler tjänster som användarna kan få tillgång till och ju bättre
täckning som uppnås, desto högre samhällsnytta. Huruvida det blir samhällsekonomiskt lönsamt eller inte beror på hur stor denna nytta är i förhållande till
de kostnader som bl.a. investeringarna innebär.
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Den nytta som samhällsmaster kan medföra för ett område är:




Möjlighet för besökare, boende och företag att nå, eller nås av,
elektroniska kommunikationstjänster.
Förutsättningar för företag att vidmakthålla eller utveckla en
verksamhet i dessa områden.
Förutsättningar för den kommunala verksamheten att nå ut med
befintliga och framtida tjänster till individer som för närvarande
befinner sig utanför mobiltäckning.

Mer detaljerat kan det uttryckas som:













Förbättrade möjligheter till service i glesbygdsområden genom att
samhällstjänster kan erbjudas, t.ex. tjänster inom vård och omsorg kan
ges till fler brukare.
Den offentliga sektorns egen personal får bättre mobiltäckning och
både service och den egna verksamheten gynnas såsom egen mobil
personal och fjärrövervakning och fjärrdrift av kommunens enheter.
Ökad säkerhet för invånarna genom möjligheten att kunna larma på
fler platser.
Tillgång till internet och bredbandstjänster är så viktig i samhället att
en ökad täckning kan motverka avfolkning och locka yngre att stanna
eller återvända.
Turismen i området kan utvecklas genom att besökare har tillgång till
internet och bredbandstjänster, något som tas alltmer för givet.
Bättre täckning ger bättre möjligheter att få betalterminaler i glesbygd
att fungera.27
Näringsverksamhet som sträcker sig över stora ytor kan bedrivas mer
effektivt och utvecklas, t.ex. skogsindustri, rennäring, jordbruk och
besöksnäring.
Möjlighet för näringsverksamheter att etablera sig och hitta nya
intäktsmöjligheter genom att de via internet når, och nås, av en större
kundkrets.

Det bör dock noteras att etableringskostnaden för vissa master kan bli så
orimligt hög att en etablering inte kan motiveras då skillnaden mellan nyttan
och kostnaden blir för stor.
Se även PTS rapport ”Kartläggning av anslutningstekniker för betalterminaler” PTS-ER-2015:22, 201506-15. http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Post/2015/Kartlaggning-av-anslutningsteknikerfor-betalterminaler/
27
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Vid eventuell etablering av en samhällsmast som åtminstone delvis finansieras
med offentliga medel är det önskvärt att den kommer till nytta för så många
som möjligt och erbjuder kommunikationsmöjlighet för så många
tillämpningar som möjligt.
Hur många som kan dra nytta av investeringen beror dels på hur många användare som finns i täckningsområdet, dels på hur många operatörer som
använder siten för att erbjuda täckning i området. Som vi beskrivit under
avsnittet om marknadspåverkan är det sannolikt ett fåtal (en eller två)
operatörer som kan ha incitament att etablera sig i en samhällsmast, vilket ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv kan anses rimligt.
Vad gäller vilka tjänster som abonnenterna kan använda i det önskade
täckningsområdet för siten är det till mer begränsad nytta om enbart enklare
tjänsterna som telefoni och SMS fungerar väl. Nyttan för användarna är högre
om samtliga typer av tjänster kan användas.
Kund- och intäktsunderlaget på en plats där en samhällsmast kan bli aktuell är
med största sannolikhet ytterst begränsat, annars skulle åtminstone en operatör
redan ha etablerat en mast där. En samhällsmast måste därmed bidra till sänkta
etablerings- eller investeringskostnader för en operatör.
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9

Finansiering av samhällsmaster

Inom ramen för PTS uppdrag har det inte kunnat identifieras några befintliga
stödprogram eller anslag som i dagsläget är möjliga eller lämpliga att använda
för etablering av samhällsmaster.
Ett möjligt alternativ är att indirekt finansiera förbättrad mobiltäckning genom
att ställa täckningskrav vid frekvenstilldelning. Om det i framtiden skulle bli
aktuellt med statlig finansiering kan även andra centralt drivna åtgärder bli
möjliga, såsom ett nytt stödprogram för samhällsmaster alternativ att på central
nivå upphandla utbyggnad och täckning.
PTS anser att det är motiverat att förena 700 MHz-bandet med ett
täckningskrav i syfte att öka åtkomsten till mobilnät där konsumenter befinner
sig. Infrastruktur som etableras genom ett täckningskrav i 700 MHz-bandet
kan ses som en typ av samhällsmaster som skulle kunna vara öppna för tillträde
för flera operatörer.
Enligt PTS kan en upphandling av utbyggnad och täckning på central nivå vara
ett effektivare och mer precist verktyg än täckningskrav. Upphandlingar skulle
kunna finansieras med medel från PTS frekvensauktioner.
Under de närmaste åren kommer den centrala finansieringen av utbyggnad i
mobilnäten sannolikt att utgöras av täckningsvillkor i frekvenstilldelning (i 800
och 700 MHz-banden). Detta under förutsättning att inte en
upphandlingslösning finansierad med t.ex. auktionslikvider införs innan
tilldelningen av 700 MHz-bandet genomförs.
Olika initiativ med central finansiering, som till exempel central upphandling
eller nya stödprogram, bör inte genomföras parallellt med ett täckningskrav i
700 MHz-bandet eftersom det då finns stor risk för effektivitetsförluster och
rörighet i regelverket.
9.1

Tänkbara sätt på vilka samhällsmaster kan
finansieras av staten

PTS utredning visar att antalet möjliga lösningar för att tillgodose behovet av
förbättrad täckning begränsas av bristen på finansiering. Behovet av förbättrad
täckning av mobilnät är störst i områden med litet kundunderlag, höga
kostnader för den faktiska etableringen samt många gånger i kommuner med
begränsade ekonomiska resurser. Vissa täckningsbehov kan komma att lösas
genom att kommunerna själva delfinansierar utbyggnaden, men det är att
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förvänta att det kommer att kvarstå områden med bristfällig mobiltäckning. I
vilken utsträckning detta ska lösas genom någon form av statlig finansiering är
till stora delar en politisk fråga.
Det finns flera tänkbara verktyg som staten kan använda för att, direkt eller
indirekt, bidra med finansiering för att åstadkomma förbättrad mobiltäckning i
områden där kommersiellt intresse saknas:
1.
2.
3.
4.

Användande av befintliga stödprogram och anslag.
Täckningskrav i samband med frekvenstilldelning.
Central upphandling som t.ex. finansieras med auktionslikvider.
Nytt centralt stödprogram liknande det som finns för
bredbandsutbyggnad alternativt justering av ett befintligt stödprogram.

Alla dessa alternativ kan ses som olika former av statlig finansiering. Även ett
täckningskrav vid frekvenstilldelning innebär en kostnad för staten eftersom
auktionsintäkterna uteblir eller minskar till följd av täckningskravet.
I detta kapitel beskrivs dessa fyra olika statliga finansieringsformer och i vilken
utsträckning dessa är möjliga att redan nu eller i framtiden använda för
utbyggnad av samhällsmaster.
9.2

Användande av befintliga stödprogram och anslag

9.2.1

EU:s jordbruksfond (landsbygdsprogrammet)

I Sverige delas medel ut ur EU:s jordbruksfond inom landsbygdsprogrammet.
Jordbruksverket är förvaltande myndighet för programmet och beslutar om
villkor och regler för medlen, inom ramen för det program som godkänts av
kommissionen. Som en del i landsbygdsprogrammet finns projekt för bredbandsinvesteringar med en total budget om 3,25 miljarder kronor. Stödet är
utformat med utgångspunkt i gruppundantagsförordningen, artikel 52.
Det finns fem grundläggande villkor för bredbandsstöd inom
landsbygdsprogrammet:
1. Projektet ska genomföras på landsbygden utanför tätort. Med
tätort avses en ort med minst 200 invånare och där det är
maximalt 200 meter mellan husen.28
2. Det får inte finnas NGA-nät29 där investeringen genomförs.
Med NGA-nät avses för närvarande a) fiberbaserade accessnät,

28

Definition från Statistiska centralbyrån (SCB).
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3.
4.
5.
6.

b) avancerade uppgraderade kabelnät och c) vissa avancerade
trådlösa accessnät som kan erbjuda tillförlitliga
höghastighetstjänster.30
De kommersiella aktörerna får inte planera kommersiell
utbyggnad av NGA-nät i samma område inom de närmsta tre
åren.
Stöd ges endast för utbyggnad av NGA-nät.
Projektet ska stämma överens med befintlig regional och
kommunal strategi.
I samband med att projektet planeras ska samråd ske med
kommunen, under förutsättning att det inte är en kommun som
ansöker om stödet.

Gruppundantaget skiljer på NGA och grundläggande bredband. Enligt
gruppundataget är grundläggande bredband nät med grundläggande funktioner
som baseras på teknikplattformar som exempelvis mobilnät av tredje
generationen (UMTS).31 Stöd inom landsbygdsprogrammet lämnas som ovan
angetts endast till utbyggnad av NGA-nät.
Kopplat till stödet görs en prioritering av projekten, baserat på ett poängsystem
som Jordbruksverket tagit fram. Följande prioriteringar görs:
1. Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet, vilket
beräknas utifrån antal hushåll.
2. Projektet har ett högt antal möjliga anslutningar till
bredbandsnätet
3. Sökanden har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet
för investeringen såsom finansieringsplan, projektledare,
ekonomisansvarig, upphandlingskunnig, teknisk kompetens.
Stödet är till sin utformning teknikneutralt, då NGA-definitionen innehåller
både fasta och trådlösa tekniker. Däremot syftar bredbandsstödet inom
landsbygdsprogrammet till att skapa tillgång till höghastighetsbredband för
personer som bor och verkar på landsbygden, inte skapa mobiltäckning
NGA står för ”nästa generations accessnät” och definieras som avancerade nät som levererar tjänster
på ett tillförlitligt sätt med mycket hög hastighet per abonnent via optiska (eller tekniskt likvärdiga)
stomnät som är tillräckligt nära användarnas lokaler för att garantera faktisk leverans med mycket hög
hastighet, stöder en rad olika avancerade digitala tjänster och har betydligt högre uppladdningshastigheter
jämfört med grundläggande bredbandsnät. I det nuvarande skedet av marknadsutveckling och teknisk
utveckling är NGA-näten fiberbaserade accessnät, avancerade uppgraderade kabelnät och vissa
avancerade trådlösa accessnät som kan erbjuda varje abonnent tillförlitliga höghastighetstjänster. Se
gruppundantagsförordningen artikel 2.138.
30 Artikel 2.138 gruppundantagsförordningen.
31 Gruppundantagsförordningen, artikel 2 punkten 133.
29
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generellt. För att med den aktuella avgränsningen av programmet kunna
använda medlen ur landsbygdsprogrammet krävs således att enskilda
abonnenter genom den passiva infrastrukturen får anslutning (fast eller mobil)
till ett snabbt bredband. För att med dessa stödmedel uppföra master endast i
syfte att förbättra den mobila täckningen torde följaktligen krävas först och
främst en ändrad politisk inriktning och dels en sådan ändring av programmet i
en omfattning som kräver omförhandlingar med EU-kommissionen, vilket är
en lång och invecklad process.
9.2.2

EU:s regionalfond

EU:s regionalfond (ERUF) syftar till att finansiera projekt för tillväxt och
sysselsättning i Sverige. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för
regionalfonden. För regionalfonden finns nio operativa program som godkänts
av EU, ett nationellt och åtta regionala (Sverige delas in i åtta programområden
från Övre Norrland i norr till Skåne Blekinge i söder). Tre programområden
har stöd till bredbandsinfrastruktur som ett prioriterat område; Övre Norrland,
Mellersta Norrland och Norra Mellansverige. Stöd för bredbandsutbyggnad
kan ges till sådana förbindelser som utgör den förmedlande länken mellan
stomnät och accessnät.32 Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations
accessnät (NGA-nät). Totalt omfattar det svenska stödet för bredband inom
regionalfonden 600 miljoner kronor under den aktuella perioden.
Till skillnad från landsbygdsprogrammet är regionalfonden avgränsad till
investeringar i ortssammanbindande nät, vilket framgår av respektive programbeskrivning. Med den avgränsning som finns till ortssammanbindande nät
som kan stödja NGA-nät kan inte medel från regionalfonden användas för
etablering av samhällsmaster.
9.2.3

PTS anslag för driftsäker elektronisk kommunikation

PTS har ett ansvar att vidta åtgärder för att skydda elektroniska
kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt åtgärder
för höjd beredskap.33 Enligt regleringsbrevet för 2015 ska PTS verka för
robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar,
inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad
krishanteringsförmåga.34 För detta syfte tilldelas PTS ett särskilt anslag. Medlen
är inte avsedda att användas för att skapa mobiltäckning och är därför inte
möjliga att använda för finansiering av samhällsmaster.

32

25 § förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar.

Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
34 Näringsdepartementet; Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22
Kommunikationer, 2014-12-19.
33
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9.2.4

PTS anslag för tillgängliga elektroniska kommunikationer

Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), framgår att
personer och företag under vissa förutsättningar har rätt att få tillgång till
samhällsomfattande tjänster i stadigvarande bostad eller fast verksamhetsställe.
PTS har ett särskilt uppdrag att upphandla telefoni i vissa fall, vilket framgår av
PTS instruktion och regleringsbrev. De samhällsomfattande tjänsterna är
definierade som fast anslutning för telefonitjänsten, fax och funktionellt
tillträde till internet (i dagsläget minst 1 Mbit/s). För att tillgodose behovet av
detta tilldelas PTS ett särskilt anslag.35
Eftersom samhällsmaster syftar till att skapa mobiltäckning i vissa områden,
men inte nödvändigtvis där det finns stadigvarande bostäder och fasta
verksamhetsställen som saknar bredband eller telefoni, är det inte möjligt att
använda detta anslag till samhällsmaster.
9.3

Täckningskrav i samband med frekvenstilldelning

9.3.1

PTS har möjlighet att förena frekvenstillstånd med
täckningskrav

Om det finns motiverade behov kan PTS enligt LEK, i samband med
frekvenstilldelningar ställa krav på viss täckning. På så sätt kan myndigheten
t.ex. bidra till att skapa ökad tillgång till telefoni och andra viktiga elektroniska
kommunikationstjänster i områden med ett begränsat kundunderlag.
En viktig utgångspunkt när PTS väljer att förena tillstånd med täckningskrav är
att åtgärden ska vara samhällsekonomiskt motiverad eller motiverad utifrån de
politiska målen. Tillståndsvillkor ska också vara möjliga att följa och att utöva
tillsyn över.
Täckningskrav, som idag finns i flera frekvensband, har främst varit baserade
på procentuell andel av yta för olika geografiska områden (450- och 900 MHz),
befolkningstäckning (2100 MHz), eller som i 800 MHz-bandet de individuella
hushåll och arbetsställen som PTS pekar ut. Det täckningskrav som ställdes för
tillstånd i 800 MHz-bandet var formulerat så att tillståndshavaren för ett av
tillstånden var tvungen att reservera 300 miljoner kronor av köpesumman för
att investera i infrastruktur som ger täckning där ingen annan operatör erbjuder
bredband till hushåll och arbetsställen.

Näringsdepartementet; Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22
Kommunikationer, 2014-12-19.
35
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9.3.2

PTS ser att det är motiverat med täckningskrav vid tilldelning
av 700 MHz-bandet

PTS har på regeringens uppdrag undersökt hur 700 MHz-bandet kan användas
på ett sätt som bidrar till att uppnå de politiska målen. Uppdraget redovisades
till regeringen den 15 april 2015.36
En av slutsatserna i rapporten är att PTS ser att det är motiverat att förena
tillstånd i 700 MHz-bandet med ett täckningskrav och då främst i syfte att öka
åtkomsten till mobila kommunikationsnät där konsumenterna befinner sig.
PTS har även övervägt möjligheten att göra de mastplatser som byggs inom
ramen för ett eventuellt täckningskrav som en form av samhällsmast där andra
än tillståndshavaren kan få olika former av tillträde till mastplatsen.
PTS har i rapporten beskrivit ett liknande upplägg som för 800 MHztilldelningen som en möjlighet, det vill säga en form av tilldelning där det sker
en budgivning i pengar och där tillståndshavaren ska bygga ut till en kostnad
som motsvarar det bjudna beloppet. Utbyggnaden skulle dock i detta fall i
första hand fokusera på geografiska områden som saknar mobiltäckning, till
skillnad från täckningskravet i 800 MHz-bandet som fokuserar på fast
bredband om minst 1 Mbit/s till hushåll och fasta arbetsställen.
PTS anser att yttäckning där konsumenter ofta vistas sannolikt skulle skapa
mer nytta än generell yttäckning. Vid utformning av ett eventuellt
täckningskrav föreslås därför en definition av yttäckning som baserar sig på
närhet till tätort, väg eller fritidsområden. Bristfällig mobiltäckning i anslutning
till där människor bor bör enligt PTS bedömning prioriteras.
PTS har en relativt bra bild över var det saknas mobiltäckning i Sverige idag,
men det kan komma att behövas information från intressenter på regional och
lokal nivå för att identifiera områden som kan vara aktuella för ett eventuellt
täckningskrav. PTS planerar därför att tillsammans med regionala och lokala
företrädare identifiera prioriterade geografiska områden som saknar täckning.
Ett täckningskrav skulle kunna åtgärda många av de brister i yttäckningen som
finns nära där konsumenter bor eller rör sig, till exempel utanför tätorter och i
närheten av vägar. Eftersom den förbättrade yttäckningen erhålls i områden
där konsumenter relativt ofta kan tänkas befinna sig kommer detta uppfattas
som en stor förbättring av yttäckningen av en stor del av landets befolkning i
glesbygd. Däremot kommer ytor där människor i mycket liten utsträckning
PTS rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet (694-790 MHz),
PTS-ER2015:15 (https://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2015/rapport-framtida-anvandning-700MHz-bandet-pts-er-2015_15.pdf)
36
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befinner sig fortsatt att sakna täckning även med ett täckningskrav i 700 MHzbandet. PTS ser inte att dessa ytor är prioriterade. Istället vill myndigheten
prioritera områden med lokala täckningsluckor i de delar av landet där
mobiltäckningen i stora delar redan är utbyggd.
PTS planerar att tilldela 700 MHz-bandet i slutet av 2016.
9.4

Central upphandling som t.ex. finansieras med
auktionslikvider

Ett möjligt alternativ för att förbättra mobiltäckningen är att på statlig nivå
upphandla utbyggnad och täckning. Som nämnts ovan förekommer det i andra
länder (se kapitel 4). Genom en upphandling skulle den aktör som erbjuder
lägst pris för att tillgodose täckning i vissa angivna områden väljas för
utbyggnaden.
Central upphandling var också ett alternativ som lyftes fram i utredningen
Effektivare signaler (SOU 2008:72). Denna utredning tittade bl.a. på hur
mobiltäckningen effektivast kan förbättras i områden där kommersiellt intresse
saknas och lämnade följande förslag:
”I de fall riksdag eller regering anser att det är viktigt att mobil eller annan
trådlös kommunikation erbjuds även i delar av landet där det inte finns
incitament att erbjuda sådana tjänster på kommersiell basis bör det i första
hand prövas om detta kan ske via upphandling som finansieras via offentliga
medel, eller genom en fond som exempelvis byggs upp med auktionsintäkter.”
Utredningen konstaterade att upphandling framför allt är lämpligt när en
infrastruktur som det inte finns kommersiellt intresse att bygga ut behöver
kompletteras med ytterligare täckning. Vidare ansåg utredningen att upphandling leder till en bättre fungerande prisbildning än täckningskrav och att risken
för samhällsekonomiskt kostsam övertäckning minskar vid upphandling.37 PTS
tillstyrkte i sitt remissvar utredningens förslag och instämmer alltjämt i
utredningens bedömning.
Upphandlingarna kan enligt PTS bedömning finansieras med auktionslikvider
på samma sätt som täckningskrav idag indirekt finansieras med auktionslikvider
och innebär en kostnad för staten.
En stor fördel med en upphandlingslösning jämfört med täckningskrav är att
åtgärder kan vidtas när problem uppstår istället för att man måste avvakta
tilldelningen av ett nytt lämpligt frekvensband. Andra fördelar med upphandling (jämfört med täckningskrav) är enligt PTS bedömning bl.a. att:
37

Effektivare signaler, SOU 2008:72, Betänkande av Frekvensutredningen, s. 231 ff.
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Upphandling är ett mer precist instrument och det blir lättare att göra
lokala/regionala lösningar samt rikta in insatserna där de verkligen
behövs.
Åtgärderna kan justeras utifrån de behov som uppstår allteftersom och
man låser inte in sig i en lösning från början.
Kravställningen är lättare och mer flexibel och därmed ökar
förutsättningarna för kostnadseffektivitet.
Utbyggnaden måste inte kopplas till ett visst frekvensband. Vid
upphandling ges fler möjligheter till flexibilitet vad avser vilken teknik
och vilka frekvenser som ska användas för att leverera en tjänst och
därmed ökade möjligheter till kostnadseffektivitet.
Lättare att åstadkomma konkurrens i en upphandling och därmed
större möjligheter till kostnadseffektivitet. Större möjligheter till olika
leverantörer i olika delar av landet.
Tillsynsmyndigheten har en starkare ställning om en operatör inte
uppfyller sina åtaganden.

9.5

Nytt centralt stödprogram eller justering av ett
befintligt program

9.5.1

Ändra nuvarande tilldelningsprinciper

Landsbygdsprogrammet är det stöd som ligger närmast till hands att utnyttja
för samhällsmaster eftersom det syftar till att bygga ut accessnät. Det stödet är
teknikneutralt. Genom att definitionen av NGA-nät på sikt även kan komma
att inkludera framtidens LTE-nät38, samt genom en ändring av poängsystemet
mot att även innefatta yttäckning för utomhusbruk skulle även samhällsmaster
kunna inkluderas. En möjlig förändring vore att en viss andel av bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet avsattes för just förbättrad täckning av
mobilnät.
9.5.2

Inrätta ett nytt centralt stödprogram

Ett nytt statligt stödprogram skulle kunna ses som ett möjligt alternativ för att
lösa behovet av förbättrad täckning i de områden där inte någon privat aktör
finns. I kapitel 6 ovan samt i bilaga 1 har statsstödsregelverket beskrivits med
samhällsmaster som utgångspunkt. Ett nytt stödprogram skulle behöva
De LTE-nät som idag finns i Sverige med upp till 20 MHz bandbredd kan enligt kommissionens
bedömning ej klassificeras som NGA-nät. För framtida LTE-nät med högre bandbredder (kräver en
uppgradering till LTE Advanced, vilket ännu inte implementerats i något av de svenska näten) kan
kommissionen dock komma att göra en annan bedömning.
38
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utformas under något av de tillämpliga undantagen, alternativt notifieras till
EU-kommissionen och godkännas.
Ett statligt stödprogram i detta sammanhang bör säkerställa att det omfattar
utbyggnad av grundläggande bredband via trådlös infrastruktur med syfte att
förbättra mobiltäckningen.
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10

Åtgärder för att underlätta
kommersiell utbyggnad av
mobilnäten

Enligt PTS bör kommuner och regioner pröva alla tänkbara möjligheter att
stimulera och underlätta operatörernas kommersiella utbyggnad av mobilnäten
innan man överväger att etablera en samhällsmast.
De åtgärder som PTS föreslår kan användas av kommuner och regioner som
vill medverka till att förbättra mobiltäckning oavsett om det är aktuellt med en
samhällsmast eller inte.
Kommuner och regioner kan redan idag vidta åtgärder för att stimulera och
underlätta operatörernas kommersiella utbyggnad av mobilnäten. PTS har
tidigare gett kommuner råd om olika aktiviteter som kan öka förutsättningarna
för bättre mobiltäckning i glesbygd.39 Man bör överväga alla dessa alternativ
innan man beslutar att gå vidare i arbetet med att etablera en samhällsmast.
PTS vill poängtera att flera kommuner redan arbetar med dessa frågor, men
myndigheten anser att betydelsen av detta arbete är så stor att de kan
framhållas igen. Nedan listas PTS förslag på åtgärder för kommuner och
regioner som vill underlätta den kommersiella utbyggnaden av mobilnäten.
Mobiltäckning i bredbandsstrategi

De lokala aktörerna bör inkludera mobiltäckning i kommuners
bredbandsstrategier och ha en målsättning även för den utbyggnaden. I de fall
kommunerna avsatt medel för att finansiera bredbandsutbyggnaden kan det
övervägas om det kan omfatta både fast och trådlös infrastruktur.
Bredbandssamordnare/-koordinator

I många kommuner finns ett tilldelat operativt ansvar för bredbandsfrågorna
till en samordnare/koordinator. Aktörerna bör säkerställa att även frågor som
rör täckning av mobilnät är inkluderade i samordnarens ansvar. Genom en
kontaktpunkt hos kommunerna förenklas kontakterna med både operatörer
och län/regioner. Kommunens samordnare/koordinator bör etablera ett
samarbete med bredbandskoordinatorn på regional-/länsnivå.
Täckning av mobilnät i samhällsplanering

Kommunerna har ett krav på sig att ta hänsyn till elektroniska
kommunikationer vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Bredbandsfrågan
39

Se bl.a. PTS blogginlägg den 28 november 2014 ”Här är vår checklista för kommuner”
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är en samhällsplaneringsfråga och genom att även inkludera mobilnät i denna
planering kan frågan omhändertas mer långsiktigt och strukturerat.
Effektiv hantering av marktillstånd och bygglov

Kommunerna bör se över rutinerna vad gäller marktillstånd och bygglov. I
vissa kommuner kan det finnas ett behov av att effektivisera denna hantering
och på så sätt underlätta etablering av mobilnät. Det kan också finnas ett
behov av att se över bedömningskriterierna för när marktillstånd och bygglov
beviljas eller inte.
Aggregera efterfrågan

Kommunen bör samverka med andra kommuner i regionen för att tillsammans
bli en större köpare/intressent av mobilnätstäckning genom att aggregera
efterfrågan av mobilnät. En gemensam behovsbild kan visa på
efterfrågepotentialen i området som en helhet. Genom att lägga samman
kommunens interna behov av mobil/trådlös infrastruktur (i sin egen
verksamhet) med användning av boende och företag samt ytterligare
människor som rör sig i området kan en affär visa sig betydligt mer intressant
för de kommersiella aktörerna än tidigare.
Visa täckningsbrister

Kommunerna bör göra operatörerna uppmärksamma på vilka områden som
har täckningsproblem. Ett sätt är att utgå från operatörernas egna
täckningskartor. Genom egna mätningar kan bristerna påvisas i områden som
har hög prioritet och där användarna är missnöjda.
Samverka med alla involverade

Kommunen kan samla olika intressenter såsom operatörer, markägare,
entreprenadföretag, byanät, större företag, elbolag m.fl. Genom att se mobilnät
som en del av bredbandsinfrastrukturen och agera utifrån ett tydligare mål om
att förbättra täckningen kan gemensamma krafter komma långt, vilket
fiberutbyggnaden är ett bevis på. I dessa situationer upplevs kommunen ofta
som en pålitlig och naturlig initiativtagare.
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11

Modeller för etablering av
samhällsmaster

De kommuner som ser behov och som vill satsa egna resurser, kan
komplettera den centralt drivna utbyggnaden med egna lokala projekt för att
förbättra mobiltäckningen. Det kan ske genom att kommuner upphandlar
mobiltäckning eller sänker etableringskostnaderna genom att hyra ut egna
resurser till operatörerna. Dessa handlingsalternativ förutsätter att arbete med
samhällsmaster bedöms ligga inom den kommunala kompetensen, en
bedömning som varje kommun själv behöver göra. Detta kan även komma att
prövas av domstol.
Om samhällsmaster ska kunna byggas ut i större omfattning är, enligt PTS,
central finansiering av stor betydelse. Central upphandling, stödprogram eller
villkor i frekvenstillstånd är olika modeller för att etablera samhällsmaster med
hjälp av central finansiering.
Täckningsvillkor vid frekvenstilldelning är i dagsläget PTS effektivaste verktyg
för att bidra till förbättrad mobiltäckning. Ett täckningskrav kan utformas så
att de master som byggs inom ramen för täckningskravet blir en form av
samhällsmaster.
Mycket talar för att central upphandling skulle kunna vara en lämplig modell
för att etablera samhällsmaster. Enligt PTS bedömning är central upphandling
på många sätt en effektivare åtgärd än täckningskrav i samband med
frekvenstilldelning.
PTS ser flera fördelar med centralt drivna insatser för att etablera
samhällsmaster jämfört med lokalt drivna åtgärder.
För att i större omfattning kunna bygga ut mobilnäten med hjälp av
samhällsmaster är både PTS och kommunernas uppfattning att det krävs
någon form av statlig finansiering, se slutsatser i kapitel 3. PTS analys av
befintliga finansieringsformer, se kapitel 9, visar dock att detta inte är möjligt
som stödprogrammen nu är utformade. (Undantaget de möjligheter som PTS
har idag att ställa krav på utbyggnad av mobilnäten genom villkor i
frekvenstillstånd.)
PTS beskriver hur samhällsmaster kan realiseras utifrån två olika av modeller;
en utan statligt stöd och en med. Den första modellen är inriktad på vad som
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kan åstadkommas på lokal nivå, utan central finansiering, redan idag och den
andra modellen beskriver möjligheter att överväga på central nivå. Båda
modellerna utgår från vad som bedöms vara det mest samhällsekonomiskt
effektiva sättet att realisera en samhällsmast med hänsyn tagen till nytta,
kostnader och konkurrens. I respektive modell finns ett antal alternativa
varianter och vägval.
11.1

Grundförutsättningarna för en samhällsmast

Grundförutsättningarna för de modeller som beskrivs i detta kapitel är att en
samhällsmast:











11.2

Är helt, eller delvis, offentligt finansierad.
Kan etableras först efter ett informationsutbyte och ett samarbete
mellan privata och offentliga aktörer.
Har minsta möjliga negativa påverkan på den kommersiella
utbyggnaden.
Skapar goda förutsättningar för konkurrens på lång sikt, är öppen för
aktörer att etablera sig i och inte otillbörligt gynnar en enskild aktör i
strid med gällande regler.
Etableras först efter en analys av intresset hos marknadens aktörer,
däribland operatörer.
Stimulerar till så stor täckning som möjligt, sett till yta och till antalet
användare.
Avser att täcka ett område där mobilnäten inte byggs ut på
kommersiella grunder, dvs. täckning saknas. Analysen behöver göras
utifrån operatörernas planer på utbyggnad eller förbättrad täckning
inom 3 år.
Skapar ett värde som bedöms stå i proportion till kostnaderna.
Modell 1 för samhällsmaster – kommunal
finansiering

I avsaknad av statlig finansiering måste en kommun ta beslut om det är möjligt
och lämpligt att engagera sig i utbyggnaden av mobiltäckningen. Kommunen
måste till exempel själv bedöma om arbete med samhällsmaster faller inom den
så kallade kommunala kompetensen. Denna bedömning måste göras med
hänsyn tagen till bl.a. kommunallagstiftning, konkurrenslagstiftning och
statsstödsreglerna (se vidare i kapitel 6 samt i bilaga 1). Det är således ett beslut
som tas av respektive kommun på lokal nivå.
Realiseringen av en samhällsmast är en iterativ process som involverar flera
parter redan i planeringsstadiet. Nedan beskrivs de olika stegen i den modell
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som PTS föreslår att en kommun kan följa vid etablering av en samhällmast
utan statlig finansiering. Bilden nedan visar de olika stegen som en kommun
kan ta för att medverka till bättre täckning av mobilnät och/eller etablering av
samhällsmast.

Bild 2: Aktiviteter en kommun kan vidta för att förbättra mobiltäckning och för att, under
rådande förutsättningar, etablera samhällsmaster. Källa: A-focus

11.2.1

Stimulera kommersiell utbyggnad av mobilnäten

Det finns flera olika åtgärder som en kommun kan och bör vidta för att främja
operatörernas kommersiella utbyggnad av mobilnäten. Dessa handlingsalternativ bör utvärderas innan kommunen överväger att etablera en
samhällsmast. Exempel på möjliga åtgärder som kommunen kan vidta finns
beskrivna i kapitel 10.
11.2.2

Bedömning av förutsättningar att bidra till etablering av
samhällsmaster

När en kommun identifierat behov av bättre täckning och påvisat en vilja att
själva hitta en lösning behöver man undersöka vilka förutsättningar som finns
för att etablera en samhällsmast.
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Information om operatörernas utbyggnadsplaner

Om kommunen inte redan har en nära dialog med mobiloperatörerna behöver
kommunen kontakta dessa för att få information om eventuell planerad
utbyggnad i området. Kommunen behöver ta reda på om någon av
operatörerna har täckning, eller har planer på att förbättra täckningen i
området inom tre år. Om alla mobiloperatörer svarar nej på dessa frågor kan
det anses vara ett område där täckning saknas eller är bristfällig.
Om bedömningen utifrån denna kontakt är att ingen operatör, utan offentlig
finansiering, kommer att åtgärda den identifierade täckningsbristen kan
kommunen gå vidare i arbetet med att utreda förutsättningarna för en
samhällmast.
Kartläggning av förutsättningar

Kommunen behöver så detaljerat som möjligt beskriva och motivera det
identifierade behovet av förbättrad täckning. En beskrivning av det möjliga
kundunderlaget för en ny site behöver tas fram. Här behöver även
grundläggande förutsättningar som påverkar kostnaden att etablera en site
kartläggas såsom möjlig placering av mast samt förutsättningar för el, väg och
eventuell fiber.
Det är viktigt att noga kartlägga och dokumentera den nuvarande täckningen
för de olika operatörerna i det aktuella området. Ett första steg bör vara att
utgå från operatörernas egna täckningskartor, men den faktiska situationen kan
vara en annan. Därför kan det ibland även vara motiverat att kommunen gör
egna mätningar eller kontroller av täckningen i områden som har hög prioritet
och där användarna påtalat brister i täckningen.
Ett väl presenterat investeringsunderlag som beskriver behovet och
kundunderlag kan öka operatörernas engagemang och intresse för att etablera
eller inplacera sig i en framtida samhällsmast. Arbetet att tydligt definiera
behoven om förbättrad täckning är även en nödvändig grundförutsättning för
de vidare stegen i processen, t.ex. när beslut ska tas om en lämplig geografisk
plats för samhällsmasten, eller vid utformningen av kraven i en upphandling.
När denna grundläggande kartläggning av förutsättningarna är gjord bör
kommunen göra en initial bedömning huruvida den förväntade nyttan med en
samhällsmast står i proportion till de kostnader och arbete som en
samhällsmast innebär för kommunen.
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Fördjupad dialog med mobiloperatörerna

Efter att det grundläggande behovet kartlagts och dokumenterats inleds en
fördjupad dialog med mobiloperatörerna. Målet med denna dialog är att minst
en mobiloperatör visar intresse att etablera en basstation på platsen.
Tillsammans diskuteras förutsättningarna för att etablera en samhällsmast som
uppfyller de identifierade behoven av förbättrad täckning. Förutom underlaget
som beskriver behovet kan kommunen här även bidra med information som
beskriver de lokala förutsättningarna i området, t.ex. vad gäller bygglov,
tillträde till mark, information om elanslutning och kontakter med berörda
lokala aktörer. Den eller de mobiloperatörer som visar ett intresse att delta i ett
samhällsmastprojekt kan ge förslag på lämplig placering av samhällsmasten,
nödvändig höjd på masten, krav på farbar väg till mastplatsen eller andra
nödvändiga markarbeten. Om det är någon annan än mobiloperatören som ska
etablera masten krävs mer detaljerad information från operatörerna angående
de krav och önskemål man har för att vilja inplacera sig i masten.
Överenskommelse om etablering av samhällsmast

I likhet med andra anläggningsprojekt avseende fysisk infrastruktur för
elektronisk kommunikation behöver någon form av formell överenskommelse
göras mellan de involverade parterna. Exakt hur denna utformas kan precis
som för t.ex. byalagsnät skilja sig från fall till fall.
Det är viktigt att kommunen försäkrat sig om att minst en mobiloperatör
kommer att etablera sig i masten och tillhandahålla täckning innan arbete med
etablering av samhällsmast inleds.
11.2.3

Handlingsalternativ vid etablering av en samhällsmast

När en kommun fattat beslut om att bidra till etablering av en samhällsmast
och minst en operatör visat intresse att aktivt medverka i denna process
behöver man gå till handling. En lokalt finansierad samhällsmast kan etableras
på i huvudsak tre olika sätt. Antingen upphandlar kommunen mobiltäckning
som tjänst eller så bidrar kommunen till att en mast etableras. Det är också
möjligt att kombinera de två metoderna. De grundförutsättningar som angetts i
inledningen till kapitel 11 måste vara uppfyllda.
Alternativ 1A: Upphandling av mobiltäckning som tjänst

En kommun kan besluta om att upphandla täckning som tjänst. Mycket talar
för att mobiloperatörerna i många fall är de som är bäst lämpade, och som
mest effektivt kan planera, bygga, äga och underhålla en mobilmast som ingår i
deras eget mobilnät. Detta alternativ innebär att kommunen gör en
upphandling där en (eller flera operatörer i ett samarbete) åtar sig att etablera
en ny mast, och leverera täckning enligt de krav som utformas i
upphandlingen. I en upphandling av detta slag är det upp till den operatör som
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vinner att etablera den infrastruktur som behövs, vilket kan vara allt från att
röja skog och bygga väg, till att resa en mastkonstruktion och utrusta den med
nödvändig aktiv utrustning.
I arbetet med upphandlingen bör kommunen vid behov ta hjälp av någon med
teknisk radiokompetens för att formulera krav som säkerställer att den
resulterande täckningen uppfyller de behov som identifierats. För att den
framtida nyttan som den kommunala investeringen innebär ska bli så stor som
möjligt bör det även finnas krav som reglerar och säkerställer möjligheten för
andra operatörer att hyra plats i den färdigställda masten till en rimlig kostnad.
I praktiken kan det gå till så att kommunen i upphandlingen anger i vilket
geografiskt område som täckning önskas under t.ex. 10 år framöver och att de
olika operatörerna får komma in med anbud om till vilket pris de kan
tillhandahålla den tjänsten. Andra ska- eller bör-krav som kan ställas i en sådan
upphandling kan vara vilka tjänster som användarna ska kunna använda, t.ex.
tal eller även video, vilken tillgänglighet tjänsterna bör ha eller angivna
datahastigheter.
En upphandling, beroende på hur den genomförs, anses vanligtvis vara ett bra
verktyg för offentlig sektor då den möjliggör transparens, konkurrens och ickediskriminering och till en fungerande prisbildning. Denna bedömning har
också gjorts i Danmark där kommuner rekommenderats att upphandla
mobiltäckning, alternativt passiv infrastruktur som operatörerna får tillgång till,
se information i kapitel 4. Noteras kan också att Bredbandsforums arbetsgrupp
Samordnad efterfrågan40 tittat på upphandling av bredbandsnät och visar på
dess fördelar samt vad en kommun bör tänka på.
Alternativ 1B: Kommunalt etablerad mobilmast

Ett alternativ till att upphandla täckning kan vara att kommunen själv etablerar
en mobilmast i vilken en eller flera mobiloperatörer kan placera sin utrustning.
Detta kan vara ett kostnadseffektivt sätt för kommunen att bidra med resurser
som de har, t.ex. bygglov, marktillträde, elförsörjning41 och transmission.

Bredbandsforums arbetsgrupp Samordnad efterfrågan för framtidssäkert bredband,
”Inga digitala tjänster utan bredband!”, maj 2015. http://www.bredbandivarldsklass.se/OmBredbandsforum/Vara-arbetsgrupper/samordnad-efterfragan/
41 Som nämnts tidigare kan kommunens eventuella bidrag till elförsörjning inte omfatta nätdelen eftersom
nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande, se 4 kap. 1 § ellagen (1997:857) och en nättariff
för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät ska utformas så att nätkoncessionshavarens skäliga
kostnader för anslutningen täcks, se 4 kap. 9 a §. Mer information finns hos
Energimarknadsinspektionen.
40
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Innan kommunen realiserar en samhällsmast behöver man ingå ett avtal som
säkerställer att åtminstone en operatör inplacerar sig i den av kommunen
färdigställda masten till en i förväg fastslagen hyra.
Det praktiska förfarandet är att kommunen inför planerandet av masten har en
nära dialog med den eller de operatörer som visat intresse att inplacera sig i
masten. Bland annat behöver operatörerna påverka var masten bör placeras
eftersom det bara är de som med kännedom om sina egna nät, samt med
radioteknisk kompetens kan avgöra lämplig geografisk placering av masten.
Operatörerna kan även framföra eventuella andra krav för att samhällmasten
ska passa in i operatörernas övriga nät och ge en så bra täckning som möjligt. (I
bilaga 2 listas olika delkomponenter som kan ingå i etablering av en site i ett
mobilnät.)
När masten etablerats hyr kommunen ut mastplats (inplacering) till
operatörerna till marknadspris, vilket i praktiken är det pris som operatörerna
är villiga att betala. Om detta sker i områden där operatören har ett begränsat
intäktsunderlag kan detta innebära att den hyra som operatörerna är beredda
att betala för inplacering i masten, marknadspriset, är lägre än vad som ger
kommunen full kostnadstäckning.
Kommunen kan naturligtvis också välja att enbart etablera delar av en site, för
att sedan hyra ut dessa resurser till operatörer till marknadsmässig hyra.
Här bör påpekas att kommuner, i den kartläggning som PTS låtit genomföra,
spontant inte visat något stort intresse för att etablera egna mobilmaster.
Alternativ 1C: En kombination av upphandling och kommunal etablering

I en upphandling kan kommunen även göra åtaganden som bidrar till att sänka
kostnaderna för den operatör som etablerar samhällsmasten, och därigenom
sänka priset för upphandlingen. Det blir alltså enkombination av de två
modellerna 1A och 1B. En kommun kan välja att engagera sig på olika nivåer,
till exempel:




Tillhandahålla byggfärdig tomt där bygglov och marktillträde är
avklarat.
Tillhandahålla byggfärdig tomt där bygglov och marktillträde är
avklarat samt elförsörjning, transmission och farbar väg.
Etablera en färdig mobilmast, exklusive radiodelen som operatören
själv ansvarar för.
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11.3

Modell 2 för samhällsmaster – central finansiering

Om behovet av mobiltäckning ska tillgodoses är PTS bedömning att inget av
de alternativa scenarierna i modell 1 är tillräckliga utan att de bör kompletteras
med en delvis central finansiering. Utan tillgång till central finansiering
kommer samhällsmaster förmodligen inte att kunna etableras på många av de
platser där behovet är som störst.
En modell för samhällsmaster som baseras på statlig finansiering kan utformas
på olika sätt, nedan beskrivs tre alternativ för möjliga upplägg. Alternativ 2A är
inriktat på stöd till enskilda master medan alternativ 2B och 2C innebär statliga
insatser för etablering av ett större antal samhällsmaster.
Den exakta utformningen av en central finansiering behöver givetvis utgå från
de förutsättningar, de regler och den praxis som gäller vid den tidpunkt när
detta eventuellt blir aktuellt.

Bild 3: Tre alternativ för samhällsmaster med central styrning och finansiering.
Alternativen 2A och 2B kan bli aktuella först under förutsättning att ny central finansiering
för etablering av samhällsmaster införs. Alternativ 2C, täckningskrav, är en åtgärd som
redan används idag och som även kan vara aktuell i framtiden. Källa: Baserad på A-focus
modell.

11.3.1

Centralt stödprogram för samhällsmaster – Alternativ 2A

Denna variant av centralt finansierade samhällsmaster innebär att stödet ges till
mindre lokala samhällsmastprojekt bestående av en eller ett par master. Det
övergripande ansvaret för stödprogrammet ligger här hos en central
myndighet. Behovsbedömning, prioriteringar och fördelning av stöd till lokala
projekt skulle kunna hanteras centralt eller av respektive län eller region.
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Genom regionala bredbandskoordinatorer kan respektive län/region
koordinera arbetet, samt bistå kommunerna eller andra lokala aktörer i
processen att söka stöd och driva projektet för att etablera samhällsmaster.
De grundläggande kraven för en samhällsmast som är finansierad av statsstöd
är de samma som vid en kommunal finansiering. Förutom kravet på en väl
grundad behovsanalys ska stöd bara ges till områden där ingen operatör har
täckning, samt där ingen kommersiell utbyggnad planeras inom de närmaste tre
åren. Det är viktigt att stöd enbart ges till etablerandet av mastplatser som på
ett kostnadseffektivt sätt åtgärdar de prioriterade behov av täckningsbrister
som identifierats. Det är också viktigt att säkra att åtminstone en
mobiloperatör kommer att inplacera sig i samhällmasten innan stöd kan
erhållas och arbete inledas. Det finns olika tänkbara möjligheter att utforma
ramarna och regelverket för stödet t.ex. vad gäller graden av styrning, vilka och
hur stor del av kostnaden som stödet kan finansiera, samt vilka aktörer som är
berättigade att söka stöd. Ett par olika upplägg med olika grad av styrning
beskrivs nedan.
Centralt stödprogram med fritt urval av sökande
I detta alternativ är det möjligt att söka stöd oberoende av upplägget för
samhällsmasten vad gäller t.ex. affärsmodell och medverkande aktörer.
Bidraget kan i detta alternativ sökas av byanät, kommunen, mastbolag, en
mobiloperatör, nätägare, stadsnät eller andra typer av aktörer. På vilket sätt och
vilka aktörer som tar initiativ till, finansierar och etablerar samhällsmaster
kommer därmed sannolikt att variera. Den största fördelen med mindre grad
av styrning i ett stödprogram är att lokala förutsättningar i större utsträckning
kan tillmötesgås. Den största nackdelen är att stora variationer i lokala initiativ
kan försvåra samarbete med operatörerna och anpassningar till nationella
mobilnät.
Centralt stödprogram med styrt urval av sökande
I detta alternativ är affärsmodellen och regelverket mer uppstyrt med målsättningen att samhällsmasterna ska kunna få en mer eller mindre
standardiserad utformning. Detta gör att samhällsmasterna blir enklare att
integrera i mobiloperatörernas nät och därigenom öka förutsättningarna för att
de kommer till användning. Vilka som kan söka och vara huvudman för en
samhällsmast är i detta alternativ avgränsat till några få typer av aktörer. Det
kan t.ex. avgränsas till enbart nationella professionella aktörer som mobiloperatörer eller mastbolag.
Idag saknas stödprogram som är tillämpbara för samhällsmaster och ett nytt
stödprogram skulle i så fall behöva tas fram, en process som kan vara
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administrativt krävande. För beskrivning av statsstödsreglerna se kapitel 6 samt
bilaga 1. I bilaga 3 presenteras ett räkneexempel på vilken omfattning av
finansiering som skulle behöva fördelas i ett stödprogram för samhällsmaster.
11.3.2

Statlig upphandling – Alternativ 2B

I detta alternativ upphandlar staten, av mobiloperatörerna, täckning som tjänst
i de geografiska områden som bedömts som mest prioriterade. Staten kan ge
en för ändamålet lämplig myndighet i uppdrag att upphandla mobiltäckning i
de aktuella områdena. Till skillnad från alternativet där en enskild kommun
upphandlar täckning som tjänst omfattar den statliga upphandling ett större
antal samhällmaster, spridda över olika kommuner och län. För att göra
upphandlingen intressant för flera operatörer och därigenom öka
konkurrensen kan upphandlingen delas upp i ett antal mindre upphandlingar
eller delas upp i olika geografiska områden.
Efter att den för upphandlingen ansvariga myndigheten, i samråd med
kommuner och andra lokala företrädare, har analyserat och definierat de
prioriterade täckningsbristerna och behoven man avser att åtgärda, får de olika
operatörerna inkomma med anbud om till vilket pris de kan etablera en
samhällsmast som uppfyller de krav som ges i upphandlingsunderlaget. Bland
dessa krav kan även ingå att den operatör som vinner upphandlingen ska ge
andra operatörer olika former av tillträde till de siter som etableras.
Central upphandling var ett alternativ som lyftes fram i utredningen Effektivare
signaler (SOU 2008:72). Utredningen landade i att staten, för att förbättra
mobiltäckningen, i första hand bör använda sig av upphandling som finansieras
via offentliga medel, eller genom en fond som exempelvis byggs upp med
auktionsintäkter. Utredningen konstaterade att upphandling framför allt är
lämpligt när en infrastruktur som det inte finns kommersiellt intresse att bygga
ut behöver kompletteras med ytterligare täckning. Vidare ansåg utredningen att
upphandling leder till en bättre fungerande prisbildning än täckningskrav och
att risken för samhällsekonomiskt kostsam övertäckning minskar vid
upphandling.42 PTS tillstyrkte i sitt remissvar utredningens förslag och
instämmer alltjämt i utredningens bedömning. En utförligare beskrivning av
central upphandling och fördelarna med detta finns i avsnitt 9.4
11.3.3

Täckningskrav vid frekvenstilldelning – Alternativ 2C

I detta handlingsalternativ bidrar staten indirekt med finansiering i form av ett
täckningskrav vid frekvenstilldelning. Om det finns motiverade behov kan PTS
enligt LEK43 i samband med frekvenstilldelningar ställa krav på viss täckning.
42
43

Effektivare signaler, SOU 2008:72, Betänkande av Frekvensutredningen, s. 231 ff.
Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.
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På så sätt kan myndigheten bidra till att skapa ökad tillgång till telefoni och
andra viktiga elektroniska kommunikationstjänster i områden med ett
begränsat kundunderlag.
Att ställa krav på täckning i samband med frekvenstilldelning är ett verktyg
som redan finns och som används av PTS idag. Täckningskrav kan även vara
aktuellt att tillämpa i framtiden i syfte att uppnå bättre mobiltäckning.
Täckningskrav kan utformas på ett sätt som innebär att master som etableras
till följd av täckningskravet blir en form av samhällsmast.
PTS har på regeringens uppdrag undersökt hur 700 MHz-bandet kan användas
på ett sätt som bidrar till att uppnå de politiska målen. Uppdraget redovisades
till regeringen den 15 april 2015.44 En av slutsatserna i rapporten är att PTS ser
att det är motiverat att förena tillstånd i 700 MHz-bandet med ett
täckningskrav och då främst i syfte att öka åtkomsten till mobila
kommunikationsnät där konsumenterna befinner sig. PTS undersöker även
möjligheten att göra de mastplatser som byggs inom ramen för ett eventuellt
täckningskrav som en form av samhällsmast där andra än tillståndshavaren kan
få olika former av tillträde till mastplatsen.
En utförligare beskrivning av hur ett täckningskrav i 700 MHz-bandet kan
utformas finns i avsnitt 9.3 och i PTS Rapport av uppdrag att utreda den
framtida användningen av 700 MHz-bandet.
11.4

Jämförelse av olika modeller för att etablera
samhällsmaster

PTS ser flera fördelar med centralt drivna insatser för att etablera
samhällsmaster jämfört med lokalt drivna åtgärder. PTS ser att lokala aktörer
såsom kommuner har mycket att bidra med i processen att etablera
samhällsmaster t.ex. vad gäller lokal kännedom om behov och efterfrågan av
täckning, kontakter med lokala aktörer samt de lokala förutsättningarna för
marktillträde, bygglov etc. Kommuner kan, i dialog med mobiloperatörerna,
identifiera områden med ömsesidigt intresse av att realisera en samhällmast. De
kommuner som finner det lämpligt kan även driva åtgärder för att få till stånd
en samhällsmast enligt föreslagna modeller i kapitel 11.2. Arbetet kan dock
vara både juridiskt och tekniskt komplicerat, vilket gör att det kan krävas
mycket resurser på lokal nivå om kommunerna själva ska vara ansvariga för
utformningen och genomförandet av t.ex. en upphandling av täckning. PTS
utredning visar också att det för många kommuner kan vara svårt att avsätta

PTS rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet (694-790 MHz),
PTS-ER 2015:15
44
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resurser, finansiella medel och rätt kompetens, för att på ett effektivt sätt driva
åtgärder för att bygga ut mobilnäten.
När det gäller områden som beslut om finansiering och upphandling av
täckning med tillhörande ekonomiskt och juridiskt avtal ser PTS många
fördelar med att ansvaret ligger på central nivå, t.ex. hos PTS eller annan
nationell myndighet. PTS tror att det kan vara svårt för lokala aktörer, som
kommuner, att erhålla den nödvändiga informationen och överblicken om
mobilnätens täckning och utformning i och omkring det aktuella området.
Förutom information om geografiska positionen av nätens basstationer krävs
även teknisk radiokompetens för att kunna analysera täckningen och det
förväntade resultatet av en tillkommande samhällsmast. Denna analys ser PTS
kan vara nödvändig för att t.ex. kunna värdera den förväntade nyttan av en
samhällmast, och vilken påverkan som den offentliga finansieringen kan ha på
konkurrensen (inklusive de effekter som uppstår på en aggregerad nationell
nivå). PTS ser därför att det kan krävas en relativt hög grad av central styrning
för att åstadkomma effektiva åtgärder och de insatser som krävs i och med
realiserandet av en samhällmast.
Vid jämförelse av åtgärderna centralt stödprogram och central upphandling,
som båda beskrivs i kapitel 11.3, kan konstateras att det finns för- och
nackdelar med båda åtgärderna. Upphandling kan drivas nationellt till skillnad
från stödprogram där hänsyn behöver tas till EU-regler för statsstöd.
Stödprogram kan vara administrativt betungande bland annat på grund av krav
på uppföljning och rapportering. Samtidigt är även central upphandling en
formaliastyrd och administrativt krävande process. Upphandling skulle
förmodligen vara ett mer flexibelt verktyg eftersom det kan vara enklare att
justera över tid och anpassa efter behov. Upphandling är också, tillsammans
med täckningskrav, det verktyg som främst används i andra länder.
Effekten av att staten upphandlar täckning som tjänst är i princip densamma
som när täckningsvillkor sätts i en frekvensauktion. En fördel med en
upphandlingslösning jämfört med ett täckningskrav är emellertid att åtgärder
kan vidtas när problem uppstår istället för att man måste avvakta tilldelningen
av ett nytt lämpligt frekvensband. En annan fördel är att utbyggnaden inte
måste kopplas till ett visst frekvensband. Vid upphandling ges fler möjligheter
till flexibilitet vad avser vilken teknik och vilka frekvenser som ska användas
för att leverera en tjänst och därmed ökade möjligheter till kostnadseffektivitet.
Eventuella centrala upphandlingar av samhällsmaster kan enligt PTS
bedömning finansieras med auktionslikvider från frekvenstilldelningar.
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Täckningsvillkor vid tilldelning av frekvenser är i dagsläget PTS effektivaste
verktyg för att bidra till förbättrad mobiltäckning. Ett täckningskrav kan
utformas så att de master som byggs inom ramen för täckningskravet blir en
form av samhällsmaster.
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12

Slutsatser

I Sverige finns idag god tillgång till mobilnät. Utbudet av olika
telefonilösningar har i första hand drivits fram på kommersiell basis. I vissa fall
har krav på täckning eller utbyggnad i tillståndsvillkor drivit på utbyggnaden.
Ändå finns det områden som inte täcks idag och där det finnas ett behov att
åtgärda täckningsbristerna.
Mobilnäten förbättras kontinuerligt. För tillfället pågår en kommersiell
utbyggnad av mobilnäten (4G) samt utbyggnad tack vare täckningskrav i 800
MHz-bandet.
Såväl offentliga aktörer som kommersiella aktörer ser dock att det på vissa
platser kan finnas behov av att förbättra mobiltäckningen med hjälp av
samhällsmaster. Denna studie visar att behoven av samhällsmaster varierar
över landet och de största behoven finns i norra delarna av landet samt i
Värmland och Dalarna. De platser som är aktuella beskrivs som turistområden,
vägar, fritidsområden, näringsverksamhet, enskilda hushåll och arbetsställen.
Beroende på hur finansieringen utformas visar aktörerna också intresse för att
delta i etableringen av master och för att använda dem.
De områden som kan bli aktuella för samhällmaster, d.v.s. områden med
bristande mobiltäckning, finns så gott som uteslutande utanför tätorter. Det
innebär att de platser som är aktuella för samhällsmaster generellt medför
större projekt och relativt höga kostnader, bland annat genom att det saknas
grundläggande infrastruktur. Samhällsmaster kan i allmänhet inte etableras med
hjälp av befintlig infrastruktur (såsom vattentorn) då de flesta platser där det
finns byggnader, redan har täckning av ett eller flera mobilnät.
De kommuner som ser behov och som vill satsa egna resurser, kan
komplettera den centralt drivna utbyggnaden med egna lokala projekt för att
förbättra mobiltäckningen. PTS förslag innebär att kommuner upphandlar
mobiltäckning eller sänker etableringskostnaderna genom att hyra ut egna
resurser till operatörerna. Dessa handlingsalternativ förutsätter att arbete med
samhällsmaster bedöms ligga inom den kommunala kompetensen, en
bedömning som varje kommun själv behöver göra.
Här bör poängteras att det finns flera olika åtgärder som en kommun kan och
bör vidta för att främja operatörernas kommersiella utbyggnad av mobilnäten.
Dessa handlingsalternativ bör utvärderas innan kommunen överväger att
etablera en samhällsmast.
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Om samhällsmaster ska kunna byggas ut i större omfattning finns ett behov av
central finansiering och samordning. Ett sätt att indirekt bidra med central
finansiering är täckningskrav vid frekvenstilldelning. PTS utreder just nu hur
ett täckningskrav i frekvensbandet 700 MHz skulle kunna utformas. PTS anser
att det är motiverat att förena 700 MHz-bandet med ett täckningskrav i syfte
att öka åtkomsten till mobilnät där konsumenter befinner sig. Infrastruktur
som etableras genom ett täckningskrav i 700 MHz-bandet kan ses som en typ
av samhällsmaster som skulle kunna vara öppna för tillträde för flera
operatörer. Utöver indirekt finansiering via täckningskrav, har PTS inte kunnat
identifiera några befintliga stödprogram eller anslag som i dagsläget är möjliga
eller lämpliga att använda för etablering av samhällsmaster.
För det fall det skulle bli aktuellt med statlig finansiering så finns det olika
alternativa modeller för att etablera samhällsmaster. Tänkbara alternativ är
statsstöd som kan sökas vid varje tillfälle av olika aktörer eller att staten
upphandlar täckning i de områden där behov finns. PTS ser flera fördelar med
centralt drivna åtgärder för att etablera samhällsmaster jämfört med lokalt
drivna insatser. Utredningen visar också att det i andra länder är vanligt med
centralt drivna åtgärder för att förbättra mobiltäckning i glesbygd (främst
upphandling och täckningskrav).
Central upphandling skulle kunna vara en lämplig modell för att etablera
samhällsmaster. En myndighet kan här ges i uppdrag att upphandla
mobiltäckning som en tjänst för de områden där behov finns. Enligt PTS
bedömning är central upphandling på många sätt en effektivare åtgärd än
täckningskrav i samband med frekvenstilldelning. En upphandlingslösning
skulle kunna finansieras med auktionslikvider från PTS frekvenstilldelningar.
Den exakta utformningen och slutgiltiga bedömningen av centralt finansierade
åtgärder behöver utgå från de förutsättningar, de regler och den praxis som
gäller vid den tidpunkt när detta eventuellt blir aktuellt.
Under de närmaste åren kommer den centrala finansieringen av utbyggnad i
mobilnäten sannolikt att utgöras av täckningsvillkor i frekvenstilldelning (i 800
och 700 MHz-banden). Detta under förutsättning att inte en
upphandlingslösning finansierad med t.ex. auktionslikvider införs innan
tilldelningen av 700 MHz-bandet genomförs. Andra initiativ med central
finansiering, som till exempel central upphandling eller nya stödprogram, bör
inte genomföras parallellt med ett täckningskrav i 700 MHz-bandet eftersom
det då finns stor risk för effektivitetsförluster och rörighet i regelverket. Det är
också viktigt att kommuner som överväger samhällsmaster tar hänsyn till den
pågående utbyggnaden av 4G.
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Bild 4: Exempel på olika insatser för att etablera samhällsmaster och för att bygga ut
mobilnäten relaterat till när i tiden de är lämpliga att genomföra.

Den nytta som samhällsmaster kan ge är att människor får tillgång till bredband och därmed digitaliseringens möjligheter. Dessutom ger samhällsmaster
värden som mobilitet och utomhustäckning. Eftersom etablering av
samhällsmaster kan innebära stora kostnader är det viktigt att göra en
avvägning mellan kostnad och förväntad nytta för att säkerställa att
investeringen är rimlig. Kostnaden för vissa master kan bli så orimligt hög att
en etablering inte kommer att kunna motiveras.
Vid allt arbete med samhällsmaster är det viktigt att ta hänsyn till den inverkan
som detta skulle kunna ha på marknaden och dess aktörer. För att minimera
marknadsstörningar är en förutsättning att samhällsmaster etableras endast där
ingen marknadsmässig utbyggnad förväntas ske i närtid samt att etableringen
bygger på en öppen och konkurrensutsatt urvalsprocess. Det är också viktigt
att en offentligt finansierad samhällsmast är öppen för alla marknadsaktörer.
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Bilaga 1: Juridiska förutsättningar för
samhällsmaster
I uppdraget ingår att göra en kartläggning av de juridiska förutsättningarna för
att etablera samhällsmaster. Nedan följer PTS redogörelse för delar av
statsstödsrätten, kommunalrätten och konkurrensrätten. Dessa delar bedöms
vara de mest relevanta för att visa på de juridiska förutsättningarna för att
etablera samhällsmaster, men är ingen uttömande beskrivning av regelverken
som är mycket mer omfattande.
Samhällsmaster kan även omfattas av de regler som kommer införlivas i svensk
lagstiftning till följd av det s.k. utbyggnadsdirektivet. Reglerna i utbyggnadsdirektivet beskrivs kortfattat i denna bilaga.

1

Statsstöd

Följande redogörelse för statsstödsrätten inleds med en generell beskrivning av
statsstödsreglerna och deras relevans för samhällsmaster. Därefter beskrivs de
undantag från den anmälningsskyldighet som generellt gäller för statsstöd som
kan vara tillämpliga på samhällsmaster. Samanställningen är översiktlig och
innan en specifik åtgärd för att finansiera en samhällsmast med offentliga
medel vidtas bör juridisk specialistkompetens inom statsstöd konsulteras.
1.1

Regelverket

I artikel 107.1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) anges
att stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket
slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att
gynna vissa företag eller viss produktion, är oförenligt med den inre marknaden
i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Statsstöd är
alltså som huvudregel olagligt enligt EU-rätten, och tilldelande av statligt stöd
måste därför ske med stöd av något av de undantag som finns, eller efter
godkännande av kommissionen.
I nationell svensk rätt finns statsstödsregleringen främst i lag (2013:388) om
tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt förordning
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Lagen behandlar väsentligen endast
återkrävande av olagligt statsstöd medan förordningen innehåller
administrativa föreskrifter.
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Statsstödsregleringen i materiellt avseende finns i övrigt endast i EU-rätten.
Vid sidan av FEUF finns en omfattande EU-rättslig sekundärlagstiftning som
reglerar en stor mängd delfrågor avseende olika former av statsstöd.
1.2

När omfattas samhällsmaster av statsstödsreglerna?

En inledande fråga att ta ställning till är om stödinsatser och stödbidrag till
samhällsmaster utgör ett sådant stöd som omfattas av statsstödsregleringen.
För att så ska vara fallet ska fyra kumulativa villkor vara uppfyllda:
1.
2.
3.
4.

Stödet utgörs av offentliga medel
Stödet gynnar vissa företag eller viss produktion
Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen
Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna

Begreppet offentliga medel innefattar alla medel inom den offentliga sektorn,
inklusive resurser från inomstatliga organ och, under vissa omständigheter,
medel från privata organ. Det är ovidkommande huruvida ett organ inom den
offentliga sektorn har en från staten självständig ställning, som t.ex. kommuner
och landsting. Offentliga företags medel utgör också offentliga medel eftersom
staten/den offentlige aktören kan bestämma över användningen av dessa
medel.
Alla former av förmögenhetsöverföring som är avsedda för utövande av
ekonomisk verksamhet fångas upp av statsstödsregelverket, även t.ex.
underprissättning vid upplåtelse eller slopande eller nedsättning av offentliga
avgifter. Också överföringar inom en offentlig grupp eller organisation kan
omfattas av statsstödsregleringen, till exempel när resurser överförs från
moderbolaget till dess dotterbolag (även om det utgör ett enda företag ur
ekonomisk synvinkel) och överföringar mellan olika verksamhetsgrenar inom
ett offentligt ägt eller kontrollerat företag.
När en förmögenhetsöverföring görs på marknadsmässiga grunder, dvs. där
privat aktör under samma omständigheter skulle ha gjort samma betalning eller
överföring som den offentliga aktören gör, så utgör ersättningen inte statligt
stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF.45 Vid en marknadsmässigt
motiverad förmögenhetsöverföring anses något gynnande inte ske. Denna

Se EU-domstolens dom 234/84 Belgien mot Kommissionen, och de förenade målen från samma
domstol 67, 68 och 70/85, van der Kooy, p. 28, samt Tobias Indén, EU:s statsstödrätt (2013) s 37 – 41.
45
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regel brukar betecknas som principen om marknadsekonomiska aktörer. Ofta
används beteckningen MEOP, Market Economy Operator Principle.46
Enligt EU-domstolens rättspraxis snedvrider ekonomiskt stöd eller stöd in
natura konkurrensen om det stärker ställningen för ett företag jämfört med
andra företag. Den avgörande faktorn är om den aktuella åtgärden leder till att
företagets finansiella ställning som helhet förbättras av åtgärden i förhållande
till dess konkurrenter.47
Statliga åtgärder till stöd för utbyggnad av bredbandsnät anses gynna vissa
företag eller produktion (selektivitetskriteriet) i den meningen att åtgärderna är
inriktade på bredbandsinvesterare och utomstående företag som endast är
verksamma inom vissa segment av den totala marknaden för elektroniska
kommunikationstjänster.48
I den utsträckning som statens eller offentlig myndighets ingripande kan
påverka tjänsteleverantörer från andra medlemsstater (bl.a. genom att göra det
mindre attraktivt för dem att etablera sig i den aktuella medlemsstaten),
påverkar det också handeln mellan medlemsstater.
Med hänsyn till att definitionen av statsstöd är mycket vid är det troligt att stöd
för etablering av samhällsmaster generellt faller in under statsstödsreglerna. Fall
där en samhällsmast köps in som en tjänst till marknadspris på den öppna
marknaden bör dock inte utgöra statsstöd enligt MEOP-principen.
1.3

Relevanta undantag för samhällsmaster

När det kan konstateras att en stödåtgärd föreligger är det aktuellt att se till om
något undantag från anmälningsskyldigheten är tillämpligt.
Det finns flera undantag som kan vara aktuella för samhällsmaster. I
kommissionens bredbandsriktlinjer beskrivs under vilka förutsättningar stöd
kan ges till bredbandsutbyggnad, vilket innefattar även trådlösa nät. Riktlinjerna
ger en övergripande vägledning för hur de olika undantagen kan tillämpas på
bredband. Nedan följer en redogörelse för de undantag som skulle kunna vara
relevanta, och endast kortfattat där undantaget har begränsad praktisk
möjlighet att användas för samhällsmaster.
Se t.ex. Näringsdepartementets rapport i enlighet med artikel 9 i kommissionens beslut om tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-beslutet), 2014-06-26, (N2013/1131/MK. Även beteckningen Market
Economy Investor Principle (MEIP) förekommer, se t.ex. Competition Policy Newsletter nr 2002:2
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2002_2_23.pdf.
47 Jfr EU-domstolens dom 62/87 och 72/87, Executif Regional Wallon, p. 14-15.
48 Meddelande från kommissionen, EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb
utbyggnad av bredbandsnät, 2013/C25/01, ingressen p 13. Nedan ”kommissionens bredbandsriktlinjer”.
46
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1.3.1

Allmänna Gruppundantagsförordningen (GBER)

Enligt den allmänna gruppundantagsförordningen är vissa kategorier av stöd
tillåtna enligt statsstödsreglerna och undantagna från anmälningsskyldigheten
under förutsättning att stödet uppfyller de tillämpliga villkor som uppställs i
gruppundantaget.49
Förordningen får tillämpas på vissa särskilt angivna kategorier av stöd. Stöd till
utveckling av bredbandsnät är en sådan angiven kategori. Inom
gruppundantaget ryms både fast och mobil bredbandsinfrastruktur, och som
grundläggande bredband definieras nät med grundläggande funktioner som
baseras på teknikplattformar som ADSL-nät (upp till ADSL2+), traditionella
kabelnät (t.ex. DOCSIS 2.0), mobila nät av tredje generationen (UMTS) och
satellitbaserade system.50
De stödberättigande kostnaderna ska enligt artikel 52.2 vara följande:
a) Investeringskostnaderna för utbyggnad av passiv
bredbandsinfrastruktur.
b) Investeringskostnaderna för bredbandsrelaterade
anläggningsarbeten.
c) Investeringskostnaderna för utbyggnad av grundläggande
bredbandsnät.
d) Investeringskostnaderna för utbyggnad av nästa generations
accessnät (NGA-nät).
Investeringen ska ske i områden där det inte finns någon infrastruktur inom
samma kategori (antingen grundläggande bredband eller NGA-nät) och där en
sådan infrastruktur sannolikt inte kommer att utvecklas på kommersiella villkor
inom tre år från dagen för offentliggörandet av den planerade stödåtgärden,
vilket också ska kontrolleras genom ett öppet offentligt samråd. Stödet ska
tilldelas på grundval av en öppen, transparent, icke-diskriminerande och
konkurrensutsatt urvalsprocess, där principen om teknikneutralitet iakttas.51
Nätoperatören ska erbjuda bredast möjliga aktiva och passiva tillträde i
grossistledet på rättvisa och icke-diskriminerande villkor. Ett sådant tillträde i
grossistledet ska beviljas för minst sju år och rätten till tillträde till kabelrör och
stolpar får inte tidsbegränsas. I fråga om stöd till dragning av kabelrör ska
Artikel 3 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,
kallas ofta ”GBER” efter det engelska begreppet (Group Block Exemption Regulation). Nedan
gruppundantagsförordningen.
50 Gruppundantagsförordningen art 2.133.
51 Gruppundantagsförordningen art 52.4.
49
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rören vara tillräckligt stora för att möjliggöra flera kabelnät och olika
nättopologier.52
Priset för tillträde i grossistledet ska baseras på prissättningsprinciper angivna
av den nationella regleringsmyndigheten och på riktmärken som råder inom
andra jämförbara och mer konkurrensutsatta områden i medlemsstaten eller
unionen, med hänsyn tagen till det stöd som nätoperatören får. Den nationella
regleringsmyndigheten ska konsulteras om tillträdesvillkor, inklusive
prissättning, och i händelse av tvist mellan de som söker tillträde och den
operatör som driver den subventionerade infrastrukturen.53 Medlemsstaterna
ska införa regler om övervakning och om återbetalning, om det stödbelopp
som beviljats för projektet överstiger 10 miljoner euro.54
Gruppundantaget tillämpas inte på stöd som överskrider vissa tröskelvärden.
För stöd till bredbandsinfrastruktur ligger stödgränsen på totalt 70 miljoner
euro per projekt. 55
Gruppundantaget får bara tillämpas på stöd för vilket det är möjligt att i förväg
beräkna den exakta bruttobidragsekvivalenten utan att göra någon
riskbedömning (i denna förordning betecknat ”överblickbart” stöd). Enkelt
utryckt avses med detta att för att omfattas av undantaget måste stödet utgå i
form av kontantbidrag, lån, räntesubvention, garantier eller skatteförmån. 56
1.3.2

Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

Ett annat undantag från statsstödsreglerna är tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse. Denna typ av tjänster omnämns ofta som ”SGEI” efter det engelska
begreppet Services of General Economic Interest. EU-domstolen har fastslagit
i sin dom i målet Altmark Trans GmbH och Regierungspräsidium Magdeburg mot
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark)57 att ersättning för offentliga
tjänster inte utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 i EUFfördraget under förutsättning att fyra kumulativa kriterier är uppfyllda:58

Gruppundantagsförordningen art 52.5.
Gruppundantagsförordningen art 52.6.
54 Gruppundantagsförordningen art 52.7.
55 Gruppundantagsförordningen art 4.1 (y).
56 Gruppundantagsförordningen art 5.
57 Mål C-280/00 Altmark.
58 Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling och den
inre marknaden ska tillämpas på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, särskilt sociala tjänster av
allmänt intresse, SWD(2013) 53 final/2, s 49 f.
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_sv.pdf
52
53
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För det första ska det företag som får stöd faktiskt ha ålagts skyldigheten att
tillhandahålla allmännyttiga tjänster, och dessa skyldigheter ska vara klart
definierade.
För det andra ska de parametrar som används vid beräkning av ersättningen
vara fastställda i förväg på ett objektivt och öppet sätt.
För det tredje får ersättningen inte vara större än vad som är nödvändigt för att
täcka de totala eller delar av de kostnader som har uppkommit i samband med
skyldigheterna att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, med hänsyn till de
intäkter som har erhållits och till en rimlig vinst.
Slutligen konstaterade domstolen att, om det företag som får uppdraget att
tillhandahålla de allmännyttiga tjänsterna i ett specifikt fall inte har valts ut efter
ett offentligt upphandlingsförfarande som gör det möjligt att välja den
anbudsgivare som kan tillhandahålla dessa tjänster till den lägsta kostnaden för
det allmänna, ska storleken på den nödvändiga ersättningen fastställas på
grundval av en undersökning av vilka kostnader som ett genomsnittligt och
välskött företag med lämplig utrustning skulle ha haft.
Utöver Altmarkdomen finns det s.k. SGEI-paketet för att tydliggöra
tillämpningsområdet för artikel 106.2 FEUF. SGEI-paketet utgörs av fyra olika
delar:
-

-

Kommissionens meddelande som syftar till att klargöra
grundläggande begrepp på området statligt stöd som är relevanta för
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, t.ex. stöd, tjänst av allmänt
ekonomiskt intresse, ekonomisk verksamhet, konvergens mellan
offentliga upphandlingsförfaranden och reglerna för statligt stöd.59
Dokumentet är inte bindande för Europeiska kommissionen som
institution utan har en vägledande funktion.
Förordningen om stöd av mindre betydelse som föreskriver att
kompensation som inte överskrider 500 000 euro under en period av
tre beskattningsår inte kräver kontroll av statligt stöd.60

Ibid.
Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107
och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas
företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
59
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-

-

Kommissionens beslut om SGEI61 som befriar medlemsstaterna från
skyldigheten att anmäla ersättning för allmännyttiga tjänster till
kommissionen, under förutsättning att villkoren för förenlighet i
beslutet är uppfyllda.
De reviderade rambestämmelserna62 som anger reglerna för
bedömning av ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
som utgör statligt stöd och inte är undantagen från anmälan genom
beslutet. Sådana fall måste anmälas till kommissionen och kan förklaras
förenliga om de uppfyller kriterierna i rambestämmelserna.

Det ankommer på medlemsstaten själv att avgöra en om tjänst kan vara av
allmänt intresse. På EU-rättslig nivå framgår av rättspraxis och vägledningen
för SGEI-tjänster att medlemsstaternas myndigheter har ett brett
handlingsutrymme när det gäller att fastställa vad de anser vara tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse.63 Handlingsutrymmet begränsas av EU:s
lagstiftning och uppenbara bedömningsfel. EU-domstolen har funnit att en
tjänst som syftar till att ställa ett allmänt tillgängligt telefonnät till användarnas
förfogande kan utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.64 För
ytterligare vägledning kring hur SGEI-regelverket kan tillämpas på bredband
hänvisas till kommissionens bredbandsriktlinjer.65
Utredningen En kommunallag för framtiden66 har tagit ställning till frågan vem
som nationellt bör bedöma om en tjänst är en SGEI. Utredningen finner att
kommuner och landsting inom sin allmänna kompetens har rätt att i enskilda
fall anförtro någon en SGEI. Staten bör vid behov sektorsvis utreda, bedöma
och eventuellt reglera ekonomiska tjänster av allmänt intresse.67 Även om
utredningen anser att utvärdering av vissa behov ska ske på nationell nivå,
måste likväl kommunerna och landstingen fortsättningsvis i enskilda fall själva
kunna bedöma om en tjänst är en SGEI. Utredningen känner inte till många
exempel på att kommuner och landsting använt sig av dessa regler och anser

Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106(2) i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som
beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:007:0003:0010:SV:PDF
62 Meddelande från kommissionen – Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av
ersättning för offentliga tjänster (2011) EUT C 8, 11.1.2012.
63 Se kommissionens meddelande om SGEI tjänster, sid 18.
64 Mål C-18/88 GB-Inno, p. 16.
65 Kommissionens bredbandsriktlinjer, art 2.3.
66 SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden (kommunallagsutredningen).
67 Kommunallagsutredningen s 425.
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därför att det finns ett behov av att klargöra förutsättningarna för kommuner
och landsting att använda sig av dem.68
1.3.3

Stöd av mindre betydelse (de minimis)

Stöd som utgår med maximalt 200 000 euro per stödmottagare under tre
beskattningsår är undantaget från statsstödsreglerna.69 Eftersom kostnaderna
för samhällsmaster är relativt omfattande bedöms de-minimisregelverket inte
vara aktuellt för stöd till samhällsmaster.
1.3.4

Tillåtet stöd efter notifiering

Om ingen undantagsregel är tillämplig kan den planerade stödåtgärden anmälas
till kommissionen som sedan tar ställning till om den ska godkännas eller inte. I
Sverige ska den som avser att vidta eller ändra stödåtgärder som omfattas av
anmälningsskyldigheten lämna upplysningar om åtgärderna till regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.70 Stödåtgärden får enligt artikel
108.3 FEUF inte genomföras innan kommissionens har godkänt åtgärden
genom ett slutgiltigt beslut. Eftersom det finns ett gruppundantag för
bredbandsinfrastruktur och även ett tydliggörande av tillämpningen av SGEIregelverket på bredband finns det möjligheter att inrätta stödåtgärder för
samhällsmaster utan att notifiera ett särskilt stöd och avvakta godkännande av
denna, vilket kan vara en tidskrävande process.

2

Kommunalrätt

Nedanstående beskrivning av kommunalrätten berör främst de kommunalrättsliga regler som berör kommunala säljverksamheter. Fler regler finns, men
dessa kan antas vara mest relevanta.
Först beskrivs reglerna om kommunal kompetens, dvs. vilka verksamheter en
kommun kommunalrättsligt får engagera sig i (genom att lämna stöd eller
genom att själv utföra verksamheten), specifikt att vara aktör på marknaden för
mobilmaster. Slutligen beskrivs vissa andra begränsningar som en kommun har
att förhålla sig till, som exempelvis var en kommunal verksamhet får äga rum,
huruvida enskilda företag får särbehandlas och vad man får ta betalt för varor
och tjänster. Sammanställningen är mycket ytlig och gäller kommunala
verksamheter i allmänhet. Sammanställningen tar inte ställning till huruvida
Kommunallagsutredningen s 428.
Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, art
3.
70 12 § lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.
68
69
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samhällsmaster faller inom kommunal kompetens eller inte. Detta är upp till
varje kommun och slutligen domstolarna att bedöma. Redogörelsen utgår från
mobilmaster generellt.
2.1

Allmänt om kommunal kompetens

2.1.1

Det finns ingen specialreglering rörande mobilmaster

I första hand bör det klargöras att det inte finns några specialförfattningar som
definierar vilka verksamheter en kommun får bedriva på mobilmastområdet.
Därför bedöms kompetensfrågan utifrån de allmänna
kompetensbestämmelserna i kommunallagen (1991:900) (KL).
2.1.2

Kommunens verksamhet måste beröra ett allmänintresse

KL:s utgångspunkt är att kommunerna som huvudregel inte ska engagera sig
på det egentliga näringslivets område. Ibland är dock det offentliga
engagemanget befogat, exempelvis vid marknadsmisslyckanden då marknadens
aktörer inte kan tillgodose behovet av särskilt viktiga varor, tjänster och
nyttigheter. Se vidare om marknadsmisslyckande (bortfall av enskild service)
längre ner i denna sammanställning.
2 kap. 1 § KL, som anger ramen för den kommunala kompetensen (dvs. de
kommunala befogenheterna), stadgar att kommunerna själva får ha hand om
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens
område eller dess medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en
annan kommun, ett landsting eller någon annan. För att en kommun ska anses
ha rätt att engagera sig i en viss verksamhet krävs att det är av allmänt intresse att
så sker. Bedömningen av allmänintresset grundas i om kommunens befattning
med angelägenheten är lämplig, ändamålsenlig och skälig. Detta är en allmän
skrivning, som lagstiftaren har överlämnat till praxis att klargöra.
2.1.3

Kommuner får bedriva viss näringsverksamhet

2 kap. 7 § KL innehåller ett förbud mot spekulativ näringsverksamhet. Den
stadgar att kommuner och landsting får bedriva näringsverksamhet endast om
den drivs utan vinstsyfte71 och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga
anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. Om
kommuner ska ägna sig åt verksamhet som traditionellt räknas till det privata
näringslivet måste det som regel finnas tungt vägande skäl. I lag (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter och i olika speciallagar finns bestämmelser om
specifika näringsverksamheter som kommunen får bedriva.
Mobilmastverksamhet nämns inte, som tidigare fastslagits.
Angående vinstfrågan bör det förtydligas att paragrafen inte stadgar något förbud mot vinst, men att
syftet inte primärt får vara vinst. För en vidare diskussion om vinst och priser, se delen om
självkostnadsprincipen nedan.
71
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2.1.4

Anknytningskompetens – en utvidgning av kommunal kompetens

Det finns fall där en kommun får ägna sig åt en verksamhet som ligger inom
det egentliga näringslivets område och som normalt sett inte skulle vara
kompetensenlig. Förutsättningen är att den ligger i nära anslutning till en
kompetensenlig verksamhet och att det skulle te sig opraktiskt och
verklighetsfrämmande att inte erbjuda den anknytande verksamheten. Även
storleken på den anknytande verksamheten är av betydelse – den ska bedrivas i
liten skala jämfört med den kompetensenliga verksamheten och utan vinstsyfte72.
2.1.5

Bortfall av enskild service – marknadsmisslyckande

Ibland kan ett marknadsmisslyckande ge möjlighet till en kommun att agera på
ett sätt som annars inte varit tillåtet. När det enskilda initiativet viker eller faller
bort på det egentliga näringslivets område kan en kommun bedriva viss
näringsverksamhet då servicenivån annars klart skulle sjunka under en acceptabel nivå.
Här är det fråga om att vidmakthålla en miniminivå av kommersiell service till
hushållen. Denna kompetensutvidgande princip ska användas restriktivt.
Exempel i praxis som ofta nämns är bl.a. ekonomiskt stöd till drivmedels- och
livsmedelsförsäljning på landsbygd73 samt hotellverksamhet där privata initiativ
saknas74.
2.2

Särskilt om kommunalt ägande av fast
bredbandsinfrastruktur

Det finns en dom som berör kommunal kompetens inom fast
bredbandsverksamhet: domen rörande Vellinge Stadsnät AB i Vellinge
kommun75. I domen skriver förvaltningsrätten ”Enligt förvaltningsrättens mening
finns det ett allmänt intresse av att kommuner investerar i utbyggnad av bredband och bistår
kommunmedlemmarna med bredband av hög kvalitet. Det får således anses ingå i
kommunens allmänna kompetens att bedriva och tillhandahålla bredband… Såvitt framgår
har de privata alternativen inte samma täckningsgrad som bolaget. Det förhållandet att det
finns privata aktörer på delvis samma marknad som bolaget medför enligt rättens mening
inte att kommunen är förhindrad att befatta sig med verksamheten (jfr RÅ 1975 Ab 327).
Det är således inte visat att de överklagade besluten strider mot den allmänna kompetensen.”
Exakt vad som menas med att ”bedriva och tillhandahålla bredband” är något
oklart, eftersom begreppet kan tolkas på olika sätt. Att ägandet av fast
bredbandsinfrastruktur anses vara kompetensenligt kan man dock sluta sig till
av domen. Man kan fråga sig om ägande av mobilinfrastruktur är laglig. Varje
dom vilar dock på sina särskilda omständigheter, vilket innebär att analogier får
dras med försiktighet.
RÅ 1992 ref 61.
Se t.ex. RÅ 1979 Ab 14, RÅ 1982 2:60 respektive RÅ 1973 A 343.
74 Kommunallagen, Dalman m.fl. s 174.
75 Förvaltningsrätten i Malmö dom 2014-05-20 i mål 10045-13 och 10048-13.
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2.3

Begränsningar i var och hur verksamheter får bedrivas

2.3.1

Lokaliseringsprincipen begränsar var verksamheten får äga rum

Enligt 2 kap. 1 § KL måste verksamheten vara knuten till kommunens eller
landstingets område eller dess medlemmar för att vara kompetensenlig. Detta
är innebörden av lokaliseringsprincipen. Ett kommunalt engagemang utanför
kommunens gränser kan vara kompetensenligt om det syftar till att tjäna den
egna kommunen76. I fråga om ägande av fibernät får man dock utgå ifrån att
kommunens fysiska gränser blir i normalfallet styrande. I fråga om
mobilmaster blir frågan mer komplicerad, eftersom en mast kan stå i en
kommun, men ha räckvidd även i en intilliggande kommun.
Ibland är det praktiskt eller till och med nödvändigt för kommuner att
samverka med varandra, t.ex. för att uppnå skalfördelar eller synergieffekter.
De offentligrättsliga samverkansformerna är kommunalförbund77 respektive
gemensam nämnd78. Privaträttsligt kan samverkan ske i form av bolag, stiftelser
och ideella föreningar. För att samverkan ska kunna ske måste politiska beslut
fattas och formaliakrav följas. Effekten av samverkan är att verksamheten
utvidgas till de samverkande kommunernas sammanlagda territorium eller
kommunmedlemmar.
Lokaliseringsprincipen har aktualiserats på bredbandsområdet nyligen. Västerås
kommuns bolag Mälarenergi Stadsnät AB verkade som
kommunikationsoperatör i Hallstahammar och Eskilstuna, dvs. utanför sina
kommungränser. Konkurrensverket, som bedömde att konkurrensen
begränsades, stämde Mälarenergi Stadsnät AB i Stockholms tingsrätt med
anledning av 3 kap 27 och 28 §§ konkurrenslagen (2008:579). Den ifrågasatta
verksamheten anpassades efter stämningen, genom att den flyttades till ett nytt
bolag, Stadsnät i Svealand AB som sedermera samägdes av Västerås,
Eskilstuna, Hallstahammar och Arboga. Konkurrensverket återkallade sin
talan. I det påföljande beslutet79 rörande rättegångskostnader motiverade
domstolen sitt beslut efter att ha prövat hur utgången hade blivit om dom fallit
i målet. Domstolen kom fram till att Mälarenergi Stadsnät AB hade brutit mot
lokaliseringsprincipen:
”Mälarenergis tillhandahållande av kommunikationsoperatörstjänster
i Eskilstuna kommun och i Hallstahammars kommun har bedrivits
En kommun får t.ex. bidra ekonomiskt till byggande av flygplats i en närliggande kommun, eftersom de
egna kommunmedlemmarna kommer att använda flygplatsen.
77 3 kap. 20 § kommunallagen.
78 3 kap 3 a-c §§ kommunallagen.
79 Mål T-9290-11, Stockholms tingsrätt, 2014-04-11.
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utanför hemkommunen Västerås och avser verksamhet som
grannkommunerna ansvarar för (jmf RÅ 2003 ref 98). Den kan
enligt tingsrätten inte anses syfta till att gynna kommunmedlemmarna
i Västerås kommun (kommunmedlemmar eller näringsliv) på det sätt
som krävs enligt lokaliseringsprincipen. Vad Mälarenergi har anfört
om stordriftsfördelar, effektivitetsbesparingar, samordningsvinster och
ökad sysselsättning inom kommunen föranleder ingen annan
bedömning.80”
2.3.2

Proportionalitetsprincipen sätter en gräns för det kommunala
engagemangets omfattning

Även om verksamheten till sin art är kompetensenlig finns det gränser för
omfattningen av kommunens engagemang. Det kommunala engagemanget
måste stå i proportion till kommunmedlemmarnas intresse av åtgärden. Denna
proportionalitetsprincip är en allmän rättsprincip som återfinns i praxis.81
2.3.3

Självkostnadsprincipen begränsar avgifternas storlek

Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller
(självkostnaden)82.
Denna regel gäller all kommunal verksamhet, oavsett om den är frivillig eller
obligatorisk och oavsett om det är kommunen som bedriver verksamheten
eller anlitar en entreprenör83. Utför kommunen verksamheten inom den egna
förvaltningen gäller regeln utan att särskilda åtgärder behöver vidtas. När en
entreprenör anlitas och när kommunen utför verksamhet genom egna företag
behöver principen regleras i ett bindande dokument, t.ex. avtal eller
bolagsordning. Huruvida regeln gäller då kommunen tillhandahåller varor och
tjänster på en konkurrensutsatt marknad har diskuterats i doktrin, men om inte
annat framgår av gällande regler84 eller praxis ska den gälla i båda fallen85.
Regeln gäller i förhållande till såväl kommunmedlemmar som ickekommunmedlemmar86. Däremot kan olika avgifter beslutas mellan
kommunmedlemmar och icke-kommunmedlemmar, eftersom
likställighetsprincipen endast gäller gentemot egna kommunmedlemmar87.
Undantag från självkostnadsprincipen finns i speciallagstiftning, varvid
Stockholms tingsrätt, mål nr T-9290-11, 2014-04-11, s. 32.
RÅ 2006 ref 81.
82 8 kap. 3 c § kommunallagen.
83 Dahlman m.fl., s. 494.
84 T.ex. 7 kap. 1 § ellagen (1997:857)
85 Dahlman m.fl., s 496.
86 Prop. 1993/94:188 s. 6.
87 Dahlman m.fl., s. 495.
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81

80

Förutsättningar för samhällsmaster

prissättningen ofta ska sättas på affärsmässig grund. Som tidigare nämnts finns
inte speciallagstiftning som rör mobilmastverksamhet.
Det är inte nödvändigt att avgifterna alltid ska motsvara de exakta kostnaderna.
Ett visst överuttag kan godkännas så länge som det inte är väsentligt.
Överuttag får dock inte ske under en längre tid och överskott ska redovisas
årligen88.
2.3.4

Kommuner ska behandla sina kommunmedlemmar lika

Kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl
för något annat89 eller någon lag gör ett specifikt undantag. Kommuner får
alltså inte särbehandla vissa kommunmedlemmar (eller grupper av
kommunmedlemmar) på annat än objektiv grund. Denna princip,
likställighetsprincipen, gäller dock bara gentemot kommunens egna
medlemmar och kräver dessutom att kommunen har direkt kontakt med sina
medlemmar just i rollen av kommunmedlemmar90. Principen tillämpas alltså
inte på företag som inte är kommunmedlemmar och/eller träder i kontakt med
kommunen i en annan egenskap än som kommunmedlemmar.
2.3.5

Kommuner får inte ge understöd åt enskild eller enskilda företag

Det är i regel inte ett allmänintresse enligt 2 kap 1 § att lämna understöd till en
enskild person, men undantag finns i speciallagstiftning91. Understöd kan bestå
både i att ge bidrag, lämna prestationer utan att kräva tillräckligt stort vederlag
och att göra eftergifter.
Kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i
kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare
får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det92.

3

Konkurrensrätt: konkurrensbegränsande
offentlig säljverksamhet (KOS)

Konkurrenslagen (2008:579) innehåller regler om konkurrensbegränsande
samarbeten93, missbruk av dominerande ställning94, konkurrensbegränsande
Dahlman m.fl., s. 499.
2 kap 2 § kommunallagen.
90 Dahlman m.fl., s.70.
91 T.ex. socialtjänstlagen (2001:453).
92 2 kap 8 § kommunallagen.
93 2 kap 1 §.
88
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offentlig säljverksamhet95 och företagskoncentrationer96. Den del av
konkurrensrätten som är mest relevant för frågan om möjligheterna att etablera
samhällsmasterna är reglerna om konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet. Bestämmelserna kallas även konfliktlösningsregeln, vilket är
den term som används i propositionen.
3.1

Sammanfattning av KOS-reglerna

Reglerna innebär att Stockholms tingsrätt eller Marknadsdomstolen kan
förbjuda kommuner och landsting, som bedriver verksamhet av ekonomisk
eller kommersiell natur, att bedriva säljverksamhet som begränsar eller hotar att
begränsa konkurrensen. Verksamheter som ligger inom den kommunala
kompetensen, dvs. är förenlig med kommunallagen, befogenhetslagen97 eller
speciallagstiftning, kan inte förbjudas.
Det som begränsar konkurrensen är sådant som
1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv
konkurrens på marknaden, eller
2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en
sådan konkurrens.
Domstolarna kan även förbjuda staten, kommuner och landsting att i sin
säljverksamhet tillämpa förfaranden som begränsar eller hotar att begränsa
konkurrensen. Förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt kan inte
förbjudas.
Reglerna är tillämpliga inte bara på de uppräknade offentliga aktörerna, utan
även på juridiska personer (t.ex. aktiebolag) där de offentliga aktörerna direkt
eller indirekt har ett dominerande inflytande. 98
Förbuden är framåtriktade och gäller alltså inte förfluten tid. En offentlig aktör
som bryter mot ett förbud kan bli tvungen att betala vite till staten.
Kommuner och deras juridiska personer kan alltså drabbas av förbud för
konkurrensbegränsande säljverksamheter som faller utanför kommunal
kompetens och förbud mot konkurrensbegränsande förfaranden som inte är
försvarbara från allmän synpunkt.
2 kap 7 §.
3 kap 27-28 §§.
96 4 kap.
97 Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
98 Jfr 3 kap 28 § konkurrenslagen (2008:579).
94
95
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3.2

Begreppen företag, säljverksamhet och förfarande

Staten, en kommun eller ett landsting ska för att omfattas av KOS-reglerna
driva en verksamhet som omfattas av begreppet ”företag” i 1 kap.
5 § konkurrenslagen.99 Med begreppet företag avses en fysisk eller juridisk
person som bedriver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. KOSreglerna omfattar dock endast juridiska personer.100
Av förarbetena till konkurrenslagen anges att begreppet företag ska ha samma
innebörd som begreppet ”undertaking” i EU-rätten och att det ska tolkas
vidsträckt.101 Verksamheten behöver inte vara inriktad på vinst utan avgörande
är om verksamheten är av ekonomisk eller kommersiell natur. Såväl
vinstdrivande som icke vinstdrivande säljverksamheter omfattas följaktligen av
KOS-reglerna. Kommuner kan alltså i vissa avseenden anses utgöra företag.
Företagsverksamhet kan ske inom förvaltning såväl som i separat juridisk
person. Myndighetsutövning är inte företagsverksamhet.
En offentlig aktör, t.ex. en kommun, bedriver säljverksamhet när den bedriver en
verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Exempel på detta är när den
offentliga aktören, i likhet med ett företag och tillhandahåller varor, tjänster
eller nyttigheter (uthyrning inkluderas) på en marknad.
Köpverksamhet (d.v.s. att aktören agerar i sin inköpsfunktion) berörs inte alls
och faller därmed utanför KOS-reglernas tillämpningsområde.102
Uthyrning103, mark- och anläggningsentreprenader104 samt
kommunikationsoperatörstjänster105 har ansetts vara säljverksamhet vid
tillämpning av KOS-reglerna.
Ett förfarande kan beskrivas som ett beteende i säljverksamheten. Exempel på
förfaranden är prissättning av varor och tjänster som en kommun säljer eller
hantering av önskemål att få tillträde till infrastruktur som ägs av en kommun.

Jfr prop 2008/09:231 s 56.
Ibid.
101 Jfr prop 1992/93:56 s 66.
102 Jfr prop 1992/93:56 s 34.
103 MD 2014:1 KKV ./. Räddningstjänsten Dala Mitt (2014-01-31) –uthyrning av ett
brandövningsområde.
104 Stockholms tingsrätt T 911-12 KKV ./. Borås kommun (har fått prövningstillstånd av MD).
105 KKV:s stämningsansökan dnr 438/2011 i Stockholms tingsrätt T 9290-11, KKV ./. Mälarenergi
Stadsnät AB. Fallet avseende kommunikationsoperatörstjänster återkallades av KKV när
omstruktureringar i ägandet hos svarandebolaget gjorde att verksamheten inte längre var otillåten enligt
KOS-reglerna.
99

100
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3.3

Konkurrensbegränsning

En grundförutsättning vid tillämpningen av KOS-reglerna bör enligt
förarbetena vara förekomsten av, eller fara för, negativa effekter för
konkurrensen.
3.3.1

Snedvridning och hämmande

För att besvara frågan huruvida konkurrensen anses snedvridas eller hämmas
får man se till om en viss verksamhet eller ett visst förfarande typiskt sett leder
till att konkurrensen på marknaden begränsas eller riskerar att begränsas. Med
ordet marknad menas det konkurrensrättsliga begreppet relevant marknad
(produktmarknad och geografisk marknad).
Regeln bör ta sikte på konkurrensbegränsningen som sådan, dvs. effekterna för
själva konkurrensen på den relevanta marknaden. Den fråga som ska besvaras
vid prövningen i det enskilda fallet är om verksamheten eller förfarandet
långsiktigt skadar drivkrafterna till konkurrens samt själva mekanismerna på
marknadsplatsen.106 Konkurrensen begränsas om resultatet är att
konkurrenstrycket på den relevanta marknaden minskar. Begreppen
snedvridning och hämmande är centrala i prövningen.
Rekvisitet ”snedvrider” tar enligt förarbetena närmast sikte på situationen att
det inte råder konkurrens på så lika villkor som möjligt.107 Det kan t.ex. vara så
att den offentlige aktören behandlar andra företag olika utan saklig grund eller
drar oberättigade fördelar av en myndighetsroll vid sidan av säljverksamheten.
Vad gäller hämmande eller snedvridning av konkurrensen i samband med
säljverksamhet kan en blandning av den offentliga aktörens myndighetsutövning
och affärsverksamhet anses hämma förutsättningarna för en effektiv
konkurrens. De ofta fördelaktiga förutsättningar en offentlig aktör har kan göra
att dennes blotta närvaro på marknaden kan leda till att privata aktörer har
svårt att etablera sin verksamhet eller har svårt att expandera befintlig
verksamhet. Följden kan till och med bli att den privata aktören blir tvungen
att upphöra med sin verksamhet.
De konkurrensbegränsande förfaranden som förarbetena nämner är
underprissättning, diskriminering, vägran att ge tillträde till viss infrastruktur
eller selektiva förfaranden.108 Det kan noteras att ett företag som tillhandahåller
något av kommersiellt värde gratis på en marknad kan riskera att hamna i en
diskussion om underprissättning. Detta får dock bedömas i det enskilda fallet.
Jfr prop 2008/09:231 s 36.
Ibid. s 57.
108 Jfr prop 2008/09:231 s 36.
106
107
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De nu nämnda beteendena utgör endast exempel på förfaranden som kan
omfattas av KOS-reglerna. Det kan även finnas andra förfaranden och andra
situationer, vilka får bedömas från fall till fall. Konkurrensförhållandena är
olika över landet, vilket betyder att man inte kan säga att vissa enskilda
verksamheter eller förfaranden är generellt sett olämpliga i sig. Det som stör
konkurrensen i en kommun behöver inte göra det i en annan kommun.
3.3.2

Konkurrensbegränsningens storlek och betydelse

För att anse att en snedvridning eller ett hämmande av konkurrensen ska ha
skett eller riskerar att ske, måste konkurrensbegränsningen vara av ”någon
betydelse”.109 Är effekten mindre än så kan KOS-reglerna inte tillämpas. I sin
prövning av anmälda KOS-ärenden har Konkurrensverket i ett antal fall inte i
utredningarna funnit konkurrensproblem som motiverat fortsatt utredning.110
Marknadsdomstolen har dock konstaterat i en dom att ett förfarande varit
snedvridande för konkurrensen, trots att effekten varit relativt låg:
”Sammantaget finner Marknadsdomstolen att KKV visat att RDM:s förfarande i
tre av de påtalade fallen i vart fall varit ägnat att snedvrida eller hämma
konkurrensen samt att förfarandet varit av betydelse för konkurrenstrycket.111”
Konkurrensneutrala åtgärder, som att tillhandahålla infrastruktur eller service
på marknader där det finns ett bristande kommersiellt utbud, bör inte
förbjudas enligt KOS-reglerna.112 Reglerna blir alltså normalt inte tillämpliga
om en offentlig aktör bedriver en säljverksamhet som det inte finns något
marknadsunderlag för ett privat företag att bedriva, eftersom det inte begränsar
någon konkurrens.
Konkurrensverket har avskrivit ett ärende med hänvisning till att vissa
beteenden kan vara neutrala för konkurrensen, såsom åtgärder som avser att
upprätthålla service och infrastruktur på områden där kommersiellt utbud
saknas.113 I detta ärende visade utredningen att det fanns sådana svårigheter för
marknaden att erbjuda tjänsten att kommersiella utbud av tjänsten inte
väntades uppstå. Eftersom det inte fanns realistiska kommersiella alternativ
bedömdes situationen vara konkurrensneutral.
Konkurrensverkets har avskrivit ett ärende med hänvisning till att vissa
beteenden kan vara neutrala för konkurrensen, såsom åtgärder som avser att
upprätthålla service och infrastruktur på områden där kommersiellt utbud
s 36 f och 57.
Se t.ex. Konkurrensverkets dnr 148/2011, 233/2012, 670/2010, 147/2011 och 198/2011.
111 Marknadsdomstolen mål A 1/13, 2014-01-31, p.115.
112 Jfr a. prop. s 27.
113 Konkurrensverket dnr 226/2011.
109
110
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saknas.114 I detta ärende visade utredningen att det fanns sådana svårigheter för
marknaden att erbjuda tjänsten att kommersiella utbud av tjänsten inte
väntades uppstå. Eftersom det inte fanns realistiska kommersiella alternativ
bedömdes situationen vara konkurrensneutral.
Konkurrensverket avskrev även ett ärende rörande en kommuns drift av
bredband utanför den egna kommunens område.115 Utredningen visade att
bredbandsnätet var av begränsad omfattning och med begränsade
anslutningsmöjligheter. Konkurrenterna var inte intresserade av att vara
verksamma i det aktuella området. Eftersom det fanns bristande utbud fann
Konkurrensverket att verksamheten var neutral för konkurrensen på
marknaden och skulle därför inte omfattas av KOS-reglerna.
3.4

Konkurrensbegränsande verksamheter eller förfaranden
kan inte alltid förbjudas

3.4.1

Säljverksamheter som är förenliga med lag

Statens säljverksamhet kan inte förbjudas, till skillnad från kommuners och
landstings säljverksamheter. Vissa säljverksamheter ligger inom den
kommunala kompetensen, dvs. kommuner och landsting har laglig befogenhet
att bedriva sådana verksamheter. Sådana kan inte heller förbjudas. För
utveckling av den kommunala kompetensen, se kapitlet om kommunalrätt
ovan.
3.4.2

Förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt

Konkurrensbegränsande förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt
kan inte förbjudas.
Anledningen till detta undantag är att lagstiftaren ville ge utrymme att ta
hänsyn till andra allmänna intressen än konkurrensintresset i den utsträckning
det allmänna goda kan uppväga den konkurrenssnedvridning beteendet kan ge
upphov till.116
Bedömningen av försvarbarhet går i flera steg. Först prövas de rättsliga eller
andra förutsättningar som kan gälla för beteendet. Det är svårt att finna
försvarbarhet för ett konkurrensstörande förfarande som strider mot en lag, en
annan författning eller något annat för den offentlige aktören bindande
direktiv, t.ex. bolagsordning eller ägardirektiv.
Konkurrensverket dnr 226/2011.
Konkurrensverket dnr 377/2010.
116 Detta avsnitt bygger på prop 2008/09:231 s 37f. Resonemanget återfinns även i målen KKV ./. Borås
kommun, Stockholms tingsrätt mål T 911-12 (2014-03-31) respektive KKV ./. Räddningstjänsten Dala
Mitt, MD 2014:1.
114
115
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En specialreglering ha till syfte att värna om särskilda intressen. Är förfarandet
en direkt, avsedd eller ofrånkomlig effekt av en sådan specialreglering bör den
inte omfattas av KOS-reglerna.117 Lagstiftaren kan ha avsett att fri konkurrens
inte ska gälla fullt ut på ett visst område, eller att speciella förutsättningar ska
råda för konkurrensen på den aktuella marknaden. I dessa fall är KOS-regeln
inte tillämplig.118
Nästa steg är att bedöma motiven för det konkurrenssnedvridande beteendet.
Motiven kan vara externa eller interna. Externa motiv speglar allmänintresset,
det allmännas behov av att säljverksamheten bedrivs på just det sättet. Interna
motiv speglar främst den offentlige aktörens egenintresse, t.ex. att behålla
personal. Externa motiv kan utgöra grund för försvarbarhet, till skillnad från
interna.119
Om motivet kan godkännas sker en proportionalitetsprövning, dvs.
konkurrensintresset vägs mot det identifierade allmänna intresset.
Konkurrensstörningen får inte vara större än vad som krävs för att uppnå
allmänintresset. Om störningen inte går utöver det rimliga och nödvändiga kan
det konkurrensbegränsande förfarandet anses vara försvarbart från allmän
synpunkt. Finns det något annat sätt att uppnå det önskade allmänintresset
föreligger däremot inte försvarbarhet.120
3.4.3

Kommentar rörande KOS och samhällsmaster

Den offentliga aktören som vill etablera en samhällsmast ansvarar själv för att
göra en analys av huruvida konkurrenslagen kan tillämpas. Det finns ingen
praxis från domstolarna eller beslut från Konkurrensverket rörande
samhällsmaster.
Det tål dock att upprepas att konkurrensneutrala verksamheter och
förfaranden inte kan förbjudas med stöd av KOS. Finns inget underlag för
kommersiell verksamhet kan konkurrensneutralitet anses föreligga. 121 Om det
är konkurrensneutralt att bedriva samhällsmastverksamhet kan den alltså inte
förbjudas med stöd av KOS-reglerna.122 Säljverksamheten bör hållas helt åtskild
från myndighetsutövningen och inte kunna dra obehörig fördel av den.
Förfaranden i eventuella samhällsmastverksamheter bör inte begränsa
konkurrensen alls och i andra hand inte begränsa konkurrensen mer än absolut
Jfr prop. 1992/93:56, s. 70.
Prop 2008/09:231 s 38.
119 Ibid.
120 Ibid.
121 Jfr prop 2008/09:231 s 37.
122 Det ska dock framhållas att marknadsförutsättningarna och därmed konkurrenssituationen kan ändras
över tid.
117
118
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nödvändigt. Kunder som önskar tillträda masterna bör ges tillträde till
infrastrukturen till rätt pris och på lika, icke-diskriminerande villkor.
Förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt kan inte förbjudas.

4

Utbyggnadsdirektivet

Den 15 maj 2014 fattade Europaparlamentet och rådet beslut om ett nytt
direktiv123 om åtgärder för att minska kostnaderna för en utbyggnad av
höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Direktivet syftar till att sänka
kostnaderna för utbyggnad av nät för såväl fast som trådlöst bredband. Detta
ska uppnås bl.a. genom att det ska vara möjligt att använda befintlig
infrastruktur för att bygga ut bredband och genom en ökad samordning av
olika bygg- och anläggningsprojekt. Eftersom det är dessa två delar av
direktivet som bedöms kunna påverka samhällsmaster så kommer dessa att
beskrivas närmare nedan.
För tillfället pågår implementeringen av direktivet i svensk lagstiftning och den
6 mars 2015 skickades förslag på genomförandet på remiss124. De nya reglerna
ska träda i kraft 1 juli 2016. Det som beskrivs kring de nya reglerna har hämtats
från förslaget som skickades på remiss. Detta kan dock innebära att den
slutgiltiga lagstiftningen kommer att skilja sig något från vad som remitterats.
4.1

Tillträde till befintlig fysisk infrastruktur

Enligt förslag på genomförande ska nätinnehavare vara skyldiga att ge tillträde
till sin infrastruktur, dock endast passiva nätdelar, när en bredbandsutbyggare
begär detta. Det finns undantag till skyldigheten. Till nätinnehavare räknas de
som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en infrastruktur
avsedd för tillhandahållandet av en transporttjänst eller en tjänst för
produktion, transport eller distribution av gas el, uppvärmning eller vatten.
Infrastruktur som omfattas är t.ex. kanalisation, master, kopplingsskåp,
byggnader, torn och stolpar. Dock omfattas inte aktiv infrastruktur som
fiberkablar och antenner.
Nätinnehavarens ska också tillgängliggöra information om sin infrastruktur via
en central informationspunkt.
2014/61/EU http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0061&from=SV
124124 Genom promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät
123
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4.2

Samordning

Utöver skyldigheter om tillträde till infrastruktur finns regler om samordning
av bygg- och anläggningsprojekt i förslaget till genomförande av
utbyggnadsdirektivet. En nätinnehavare som utför ett bygg- eller
anläggningsprojekt som finansieras helt eller delvis med offentliga medel ska på
skäliga villkor medge samordning av projektet och en bredbandsutbyggares
projekt. Nätinnehavaren får neka samordning om det inte är rimligt att begäran
medges.
Det finns även en informationsskyldighet kopplad till detta. Nätinnehavaren
ska göra information om ett planerat eller pågående bygg- eller
anläggningsprojekt tillgänglig via en informationspunkt sex månader, eller om
det finns särskilda skäl en månad innan tillstånd söks. För bygg- och
anläggningsprojekt som inte är helt eller delvis offentligt finansierade finns
skyldighet att lämna ut information på begäran av en bredbandsutbyggare.
4.3

Tvistlösning

Om parterna inte kan nå en överenskommelse när det gäller tillträde,
samordning eller utlämnande av information får en part hänskjuta frågan till en
tvistlösningsmyndighet för avgörande. Denna funktion föreslås ligga på PTS.
4.4

Genomförandet av utbyggnadsdirektivet och dess
påverkan på etablering av samhällsmaster

4.4.1

Tillträde till infrastruktur

Direktivet och dess genomförande i Sverige skulle kunna ge vissa effekter på
etableringen av samhällsmaster. När det gäller användande av befintlig
infrastruktur för utbyggnad av samhällsmaster (såsom kanalisation, master,
torn etc.) är det inte troligt att det kommer vara möjligt att använda någon
befintlig infrastruktur för att minska kostnaderna för utbyggnaden eftersom det
på de platser där samhällsmaster kan bli aktuella förmodligen inte finns någon
sådan. Se vidare i kapitel 2.2. Däremot omfattas samhällsmasterna av
tillträdesskyldigheter den dagen de kan anses som befintlig infrastruktur om
den som äger infrastrukturen omfattas av definitionen nätinnehavare. Detta
gäller då den passiva infrastrukturen, vilket innebär att vissa delar av
samhällsmasten skulle kunna träffas av tillträdesskyldigheter såväl via nya regler
till följd av implementeringen av utbyggnadsdirektiv, som till följd av regler
som ställs upp för det stöd som ges till etablering av samhällsmaster eller i en
upphandling av en samhällsmast. I de fall som samma infrastruktur träffas av
såväl tillträdesvillkor grundande i statsstödsregler som av regler härrörande från
utbyggnadsdirektivet kan svårigheter uppstå om prissättningsprinciperna ser
olika ut.
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4.4.2

Samordning av bygg- och anläggningsprojekt

Eftersom samhällsmaster kommer att etableras med hjälp av offentlig
finansiering kan det antas att de arbeten som behöver utföras vid byggandet av
en samhällsmast kommer att omfattas av skyldighet att samordna bygg- och
anläggningsprojekt med en bredbandsutbyggare som begär det. Detta om den
som bygger masten kan definieras som en nätinnehavare. Frågan om dessa
projekt kommer att generera någon begäran om samordning beror
förmodligen på vad som ingår i projekten. Är det bara masten eller långa
dragningar av el och fiber? Även om inte förfrågningar om samordning
inkommer är dock den nätinnehavare som bygger en samhällsmast skyldig att
lämna in information om projektet till en central informationspunkt mellan en
till sex månader innan tillstånds söks om projektet är helt eller delvis offentligt
finansierat.
4.4.3

Tvistlösning

Teoretiskt skulle det kunna uppstå tvister om tillträde till den passiva
infrastrukturen i en samhällsmast, samordning av det bygg- och
anläggningsprojekt som genomförs för att etablera masten eller tillgång till
information.

5

Sammanfattning juridisk kartläggning

Statsstödsreglerna är relevanta för samhällsmaster under förutsättning att
offentliga medel ska användas för att finansiera en mast så länge det inte rör sig
om en marknadsmässigt motiverad förmögenhetsöverföring. Eftersom stöd till
bredbandsutbyggnad finns reglerat i gruppundantagsförordningen finns det
möjlighet att tillämpa denna för att ge stöd till samhällsmaster. Även stöd till
samhällsmaster som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse bör vara möjligt,
utifrån de förutsättningar som beskrivs i kommissionens meddelande för stöd
till bredbandsutbyggnad. Om inte gruppundantaget eller SGEI-regelverket
tillämpas är förhandsanmälan till kommissionen och ett beslut av densamma
nödvändig.
Inom kommunalrätten finns ingen specialreglering för mobilmaster och därför
är utgångspunkten för samhällsmaster densamma som för all annan kommunal
verksamhet att den måste följa de begränsningar av kommunal verksamhet
som följer av kommunallagen. Den kommunala kompetensen förutsätter att
kommuner får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har
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anknytning till kommunens område eller dess medlemmar och som inte ska
handhas enbart av staten, en annan kommun, ett landsting eller någon annan.
Även om det i domstol har fastslagits att ägande av fast bredbandsinfrastruktur
anses falla inom den kommunala kompetensen finns ingen motsvarande praxis
för mobil infrastruktur.
Den del av konkurrensrätten som är relevant för frågan om möjligheterna att
etablera samhällsmasterna är reglerna om konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet, de s.k. KOS-reglerna. Reglerna innebär i korthet att kommuner
och landsting, som bedriver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur
kan förbjudas att bedriva säljverksamhet som begränsar eller hotar att begränsa
konkurrensen. Verksamheter som ligger inom den kommunala kompetensen
kan inte förbjudas. Inte heller konkurrensneutrala verksamheter och
förfaranden kan förbjudas med hjälp av KOS. Finns inget underlag för
kommersiell verksamhet kan konkurrensneutralitet anses föreligga. Det finns
dock ingen praxis från domstolarna eller beslut från Konkurrenseverket
gällande samhällsmaster. Det är därför upp till den offentliga aktör som vill
etablera en samhällsmast att själv göra en analys av huruvida konkurrenslagen
kan tillämpas.
Etablerandet av samhällsmaster och masten i sig omfattas av regler som
kommer att införlivas i svensk lagstiftning till följd genomförandet av
utbyggnadsdirektivet. Befintlig passiv fysisk infrastruktur, t.ex. själva masten
eller kanalisation för el eller fiber fram till masten, omfattas av
tillträdesskyldighet om infrastukturen ägs av någon som kan definieras som en
nätinnehavare enligt förslag till genomförandet. Om de bygg- och
anläggningsprojekt som uppstår till följd av etablerandet av en samhällsmast är
helt eller delvis offentligt finansierade omfattas dessa av skyldighet att medge
samordning med en bredbandsutbyggares projekt om bygg- och
anläggningsprojektet genomförs av en nätinnehavare.
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Bilaga 2: Exempel på kostnadskalkyl för
mobilmast i landsbygd
Nedan följer ett exempel på en kostnadskalkyl för en mobilmast i landsbygd.
Den faktiska kostnaden kommer att variera med respektive plats och kan bli
betydligt dyrare än nedanstående modell.
Bortsett från extremt dyra platser kan vi anta att en samhällsmast på
landsbygden omfattar en investering på ca 1,56 miljoner kronor, fördelat på
nedanstående poster.
Site och civil works
Mark (köp)
Bygglov
Geoteknisk undersökning
Mark beredning, stängsel
Fundament och mast 72 m
Resning, inkl montering
Åskskydd
Eldragning 300 meter
Väg 100 meter
Container inkl. kyla och elanslutning
Projektledning och planering
Totalt
Totalt investeringskostnad

Investeringskostnad
50 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
70 000 kr
310 000 kr
50 000 kr
10 000 kr
220 000 kr
220 000 kr
200 000 kr
85 000 kr
1 240 000 kr

Radiosite-utrustning
Tresektorantenner
Radioutrustning
Transmission (microwave)
Batterier och likriktare
Projektledning och planering
Totalt

Investeringskostnad
35 000 kr
90 000 kr
120 000 kr
35 000 kr
40 000 kr
320 000 kr

1 560 000 kr

Av den totala investeringen på 1,56 miljoner kronor enligt ovan utgörs nästan
80 procent av kostnader för site och civil works, dvs anläggningens passiva
delar som mark, mast, el och bod. Resterande knappa 20 procent är i huvudsak
hänförliga till aktiva delar i operatörens RAN (Radio Access Network) i form
av basstationen och antenner samt tillhörande kommunikationsförbindelse till
mobilnätet. I beloppet 1,56 miljoner kronor ingå inte någon del av
investeringarna i det sk core-nätet och dess förbindelser och noder.
De ekonomiska fördelarna med nätdelning är betydande och när flera
operatörer delar på både passiva och aktiva delarna kan investeringen per
operatör reduceras med upp till 70 procent.
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Bild 1: Uppskattning av kostnad per operatör med eller utan delning mellan tre operatörer.
Källa: A-focus

Detta kostnadsexempel visar vilka kostnadsreduktioner som operatörer kan
uppnå genom att dela på en site. Exemplet är beräknat på att sitens kostnad är
1,56 miljoner kronor, vilket är den kostnad som en operatör ensamt får bära
om siten inte delas med någon annan. Om sitens passiva komponenter som
mast, mark, väg, el och allt som hör till detta delas mellan tre olika operatörer
minskar kostnaden per operatör till ca 0,7 miljoner kronor och om hela siten
delas inklusive även radiodelen mm minskar kostnaden per operatör till ca 0,5
miljoner kronor. Kostnadsbesparingen per operatör är således mycket
betydande vid delning, även i de fall som endast site och civil works delas, dvs
inte själva basstationen, antenn och liknande.
Ju fler operatörer som delar och ju fler delar av siten som delas desto
fördelaktigare reduktion av kostnaden per operatör. Beroende på andra
faktorer förutom kostnader är dock inte full delning det mest önskade
scenariot för operatörerna. Den bakomliggande orsaken till det är att för de
involverade operatörerna så är samhällsmasten en del av deras övriga nät och
hänsyn behöver då tas till operatörens tillgängliga frekvenser, andra siter i
området, framtida nätplaner. Med hänsyn taget till detta är alternativet med delning av site och civil works det mest realistiska. Vad gäller antalet operatörer
som kan tänkas vara närvarande med egen basstation i är det till stor del
beroende av de olika operatörernas bedömning av marknadsunderlaget relativt
eventuell bidragsfinansiering. Det har även betydelse för intresset om
operatören redan har täckning i det närliggande området.
Källa: A-focus
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Bilaga 3: Ett räkneexempel på omfattning
av central finansiering
Denna bilaga utgörs av ett räkneexempel som är framtaget av A-focus och som
visar ett exempel på vilken omfattning av finansiering som skulle kunna
behövas för ett stödprogram för samhällsmaster.
Exakt vilka områden som vore intressanta för en samhällsmast och hur många
de är i antal saknas uppgifter på. PTS kan konstatera att de kommuner och
län/regioner som deltagit i studien haft varierad kännedom om exakt vilka
områden och hur många master det handlar om. Till viss del beror antal
samhällsmaster också på vad det är för bastjänster som man vill att
infrastrukturen ska kunna göra tillgängliga. Om ett stöd övervägs,
rekommenderas en kvantitativ uppskattning genom ett enkätutskick till de
regionala bredbandskoordinatorerna.
”Det var en bra fråga, men det vet jag faktiskt inte. Troligen någonstans mellan 2 och
10 stycken i vår region – tror jag”. (Regional bredbandssamordnare)
För att få en känsla för vilka volymer och vilka kostnadsnivåer det rör sig om
presenteras nedan ett räkneexempel. (Detta är endast ett räkneexempel baserat
på grova antaganden. Om det blir aktuellt att undersöka central finansiering av
samhällsmaster behöver en utförlig datainsamling och analys göras.)
Etableringskostnaden per mast i detta exempel utgår från en genomsnittlig
kostnad av en ”normal mast” enligt kalkyl i bilaga 2. I verkligheten kommer
kostnaden för respektive mast att variera beroende på plats, dvs. platsen där
masten ska byggas samt om det finns el framdraget eller ej, om det finns fiber
eller möjlighet till radiolänk, om väg fram till masten måste anläggas eller inte
osv.
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Källa: A-focus
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