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Uppdraget och huvudsakliga slutsatser
Kommunerna har stor betydelse för bredbandsutbyggnaden i Sverige.
Regeringen gav i juni 2017 i uppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) att
utreda kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den
kommunala lokaliseringsprincipen.
De utredningar och analyser som PTS har genomfört enligt uppdraget har i
huvudsak resulterat i följande slutsatser.








Det är viktigt att kommunerna tar en aktiv och strategiskt främjande roll på
bredbandsmarknaden. De ska behandla bredbandsaktörerna lika, och inte
gynna det egna stadsnätet när ett sådant finns.
Kommunen som ägare bör tydligt styra sitt stadsnät vad gäller vilken
verksamhet som ska bedrivas och stadsnätets roll för att uppnå
samhällsnytta och uppsatta bredbandsmål för kommunen.
Stadsnäten bör vara öppna för tillträde för andra operatörer på passiv nivå
(svartfibernivå). Tillträde ska erbjudas på lika villkor och det oberoende av
vem som är kommunikationsoperatör i stadsnätet.
Stadsnäten bör i regel inte tillhandahålla slutkundstjänster.
Det finns skäl att införa ett undantag från lokaliseringsprincipen för att
möjliggöra för stadsnät att bygga ut fibernät i outbyggda områden i en
angränsande kommun, som ligger i nära geografisk anslutning till
nätverksamheten i den egna kommunen. Syftet med ett sådant undantag är
att kunna fånga upp hushåll och företag i områden där utbyggnaden inte är
lönsam för andra nätägare men på grund av närheten till stadsnätet på
andra sidan gränsen är intressant för det stadsnätet.
Det saknas skäl att införa ett mer generellt undantag från
lokaliseringsprincipen för kommunal utbyggnad av bredbandsnät eller för
annan stadsnätsverksamhet. Sådana undantag skulle sannolikt inte leda till
ökad utbyggnad.

Vid behov ska PTS enligt uppdraget även ta fram en vägledning för
kommunerna avseende deras olika roller och uppgifter på bredbandsområdet.
En sådan vägledning avser PTS att presentera senare under 2018.
Vägledningen kommer innehålla tydliggöranden och rekommendationer som
baseras på slutsatserna i denna rapport.
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Sammanfattning
Uppdraget

Kommunerna har en nyckelroll för att främja bredbandsutbyggnaden i Sverige.
Regeringen gav i juni 2017 i uppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) att
utreda kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den
kommunala lokaliseringsprincipen.
Frågor som PTS har analyserat

Inom ramen för regeringsuppdraget har PTS beskrivit och analyserat följande
huvudsakliga frågor:
1. Vilka effekter på utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur och konkurrensen
med privata aktörer har kommunala investeringar i bredbandsinfrastruktur?
2. Vilka förutsättningar finns det för en renodling av den så kallade
stadsnätsmodellen?
3. Vilka andra kommunala ageranden kan främja bredbandsutbyggnaden?
4. Är det möjligt och lämpligt att göra ett undantag från lokaliseringsprincipen
i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) för kommunal
bredbandsverksamhet, det med beaktande av de möjligheter till kommunal
samverkan som finns enligt befintlig lagstiftning?
PTS har analyserat effekterna på utbyggnad och konkurrens av kommunala
investeringar i fibernät och olika verksamheter i den s.k. värdekedjan samt av
andra kommunala roller och ageranden. Underlag till analyserna är främst
enkäter som skickats till alla kommunala stadsnät respektive kommuner utan
stadsnät i Sverige. Enkätsvaren har använts för att genomföra olika empiriska
analyser för att besvara frågorna avseende effekter på utbyggnad och
konkurrens av kommunal bredbandsverksamhet och lokaliseringsprincipen.
PTS har även träffat och intervjuat olika kommuner, kommunala stadsnät och
privata marknadsaktörer.
Vägledning

I uppdraget ingår också att, vid behov, ta fram en vägledning för kommunerna.
PTS har för avsikt att göra detta under hösten 2018. Vägledningen kommer att
baseras på slutsatserna i denna rapport. I vägledningen kan även beaktas andra
behov av tydliggöranden som framkommit inom ramen för PTS övriga arbete
med att främja bredbandsutbyggnaden.
Bredbandsmarknaden i Sverige

Tillgången till bredband är god i Sverige, t.ex. ur ett internationellt perspektiv.
År 2017 hade ca 84 procent av hushållen och 78 procent av arbetsställena i
Sverige tillgång till bredband via fiber. Fibertillgången skiljer sig dock i hög
grad mellan olika län och olika kommuner och inte minst mellan tätort och
glesbygd samt mellan flerfamiljshus och enfamiljshus. Områden som det
återstår att bygga ut i består främst av glesbygd och enfamiljshus. Den
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återstående utbyggnaden kan därmed förväntas vara dyrare än den utbyggnad
som hittills genomförts och i regel vara svår att bygga ut på marknadsmässig
grund.
Som PTS tidigare redovisat är det, trots den goda tillgången till fiber,
myndighetens prognos att regeringens övergripande bredbandsmål om att hela
Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 inte kommer att uppfyllas.
Detta hänger samman med kostnadsbilden för att bygga ut fibernät i
glesbefolkade områden.
Fibernätägare i Sverige

Utbyggnaden av fibernäten genomförs av många olika aktörer, såväl privata
som offentligt ägda aktörer. Accessnäten, dvs. den sista delen av nätet som
ansluter slutkunden, har främst byggts ut av de privata aktörerna Telia och
IP-Only (på nationell nivå) samt av kommunala stadsnät och
fiberföreningar/byanät (på regional/lokal nivå). De kommunala stadsnäten
äger tillsammans ungefär hälften av fiberaccessnäten.
Värdekedja och vertikal integration

Bredbandsmarknadens värdekedja är består av de olika förädlingsnivåerna
mellan nätet och leveransen av bredbandstjänster till slutkunderna.
Värdekedjan kan delas i fyra huvudsakliga nivåer; passiv nivå (infrastruktur),
aktiv nivå, kommunikationsnivå och tjänstenivå. Tjänster och funktioner på
aktiv nivå och på kommunikationsnivå kan samlas under begreppet
kommunikationsoperatörstjänster (t.ex. transmission, övervakning och
tillhandahållande av plattform för tjänsteleverantörer). Dessa funktioner kan
utföras av nätägaren själv eller en aktör (kommunikationsoperatör) eller delas
upp och genomföras av olika aktörer.
Graden av vertikal integration, dvs. den verksamhet i olika led i värdekedjan
som en fibernätägare väljer att genomföra i egen regi, varierar bland
marknadens aktörer. Även bland stadsnäten är variationen stor. Vissa stadsnät
är kommunikationsoperatör i det egna nätet medan andra stadsnät har utsett en
extern kommunikationsoperatör för att i olika utsträckning utföra de ingående
funktionerna. En del stadsnät tillhandahåller även slutkundstjänster, t.ex.
internettjänster till hushållen.
Särskilda regler gäller för kommunal stadsnätsverksamhet

Kommunalägda stadsnät lyder under särskilda lagar och regler som inte gäller
för privata aktörer på marknaden. Inte minst sätter kommunallagens regler om
kommunal kompetens ramar för vad kommunerna får göra. Enligt 2 kap. 1 §
kommunallagen får kommuner ha hand om angelägenheter av allmänt intresse
som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras
medlemmar. Bestämmelsen ger uttryck för grunderna i den s.k. allmänna
kommunala kompetensen (vilken verksamhet som får bedrivas) och för
lokaliseringsprincipen (var verksamheten får bedrivas geografiskt eller till vems
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nytta). Kommunallagen innehåller även bestämmelser om att kommunal
verksamhet inte ska bedrivas i vinstsyfte och att självkostnadsprincipen gäller
för avgiftsuttag. Detta utgör en skillnad jämfört med aktiebolagslagen, enligt
vilken aktiebolag enligt huvudregeln ska bedrivas i vinstsyfte.
PTS konstaterar att frågan om i vilken utsträckning kommunal verksamhet
högre upp i värdekedjan än nätinnehav, inklusive erbjudande av tillträde, är
kompetensenlig inte har bedömts i rättspraxis. PTS gör i rapporten inte någon
bedömning avseende den kommunala kompetensen utan analyserar endast
effekterna av olika kommunala verksamheter på utbyggnad och konkurrens.
Kommunernas roller och ageranden för att främja
utbyggnaden

PTS understryker vikten av att kommunerna tar en aktiv och strategiskt
främjande roll på bredbandsmarknaden. Det är viktigt att i bredbandstrategier,
som utgår från de lokala förutsättningarna, formulera tydliga mål för
utbyggnaden och för hur målen ska uppnås. Bredbandsstrategin bör genomsyra
kommunens verksamheter på olika håll, t.ex. avseende planläggningsarbete.
Det är även viktigt att kommunerna värnar om konkurrensen mellan olika
bredbandsaktörer i kommunerna. Kommunerna ska t.ex. behandla
bredbandsaktörerna lika, och inte gynna det egna stadsnätet när ett sådant
finns. Exempelvis gäller detta ifråga om tillgång till mark och erhållande av
grävtillstånd. Kommunens roll som kommun bör även separeras från
stadsnätens verksamhet med att bygga ut och tillhandahålla fibernät.
Kommuners styrning av stadsnäten

I de fall kommuner har valt att investera i ett eget fibernät och bedriver egen
stadsnätsverksamhet är det enligt PTS uppfattning viktigt att kommunen är en
tydligt styrande ägare. Kommunen bör bl.a. tydligt styra stadsnätet vad gäller
vilken verksamhet som stadsnätet ska bedrivas och vilken roll stadsnätet ska ha
för att uppnå kommunens bredbandsmål och samhällsnytta.
Effekter av stadsnätsverksamhet

PTS har analyserat vilka effekter det har på utbyggnad och konkurrens att
kommunala aktörer investerat i fibernät och bedriver olika verksamhet på olika
nivåer av bredbandsmarknadens värdekedja.
Analysen visar att den tydligast drivande faktorn för utbyggnadsgrad i en
kommun är kommunens folkmängd, dvs. att större folkmängd ger högre
utbyggnadsgrad. Vidare visar analysen att utbyggnadsgraden, allt annat lika,
generellt sett är högre i kommuner med flera nätägare, vilket indikerar att
infrastrukturkonkurrens är positivt för utbyggnadsgraden.
PTS analys visar att dagens utbyggnadsgrad i kommunerna generellt sett inte
skiljer sig åt mellan kommuner med respektive utan stadsnät. Analysen visar
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inte heller något tydligt samband mellan stadsnätens placering i värdekedjan
och graden av utbyggnad.
Kommuners beslut att själva bygga och äga fibernät kan på kort sikt vara
positivt om stadsnätet bidrar med konkurrens på infrastrukturnivå vilket
medför att andra nätägare måste skärpa sitt erbjudande. På längre sikt kan det
dock vara negativt för konkurrensen om kommunal verksamhet tränger undan
privat verksamhet.
PTS slutsatser och rekommendationer

PTS anser att stadsnät bör tillhandahålla tillträde till fibernätet på passiv nivå
(svartfibertillträde) på lika villkor. Detta gäller oavsett om stadsnätet även
tillhandahåller aktivt tillträde till nätet t.ex. genom en
kommunikationsoperatörsplattform.
Enligt PTS uppfattning bör stadsnäten i regel inte tillhandahålla
slutkundstjänster. För detta finns en rad privata leverantörer och det saknas
därför generellt sett både behov och effektivitetsskäl för att själv vara
tjänsteleverantör i nätet.
Enligt PTS analys finns det både för- och nackdelar med att stadsnätet är själv
är aktivt på mer förädlade nivåer i värdekedjan jämfört med att anlita externa
aktörer eller endast vara aktiv på infrastrukturnivå och erbjuda tillträde till
svartfiber. Det går dock inte att dra någon generell slutsats om påverkan på
utbyggnad eller konkurrens angående stadsnätens val att vara eller inte vara
aktiv på olika nivåer utifrån PTS analys.
Sammantaget är det därför PTS bedömning att det utifrån ett utbyggnads- och
konkurrensperspektiv inte finns skäl att generellt avråda stadsnäten från att
utföra en, några, eller alla kommunikationsoperatörsfunktioner i egen regi. Det
är däremot viktigt att stadsnäten och dess ägare gör en bedömning och väljer
den mest produktionseffektiva lösningen.
Undantag från lokaliseringsprincipen

Enligt lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen får en kommun ta
hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till dess
geografiska område eller till dess medlemmar. Vad gäller kommunala stadsnät
innebär lokaliseringsprincipen i regel att den marknad som stadsnät kan verka
på avgränsas till den egna kommunen.
För att göra undantag från lokaliseringsprincipen krävs stöd i lag. Det finns i
dag ett flertal sådana undantag på olika områden, t.ex. i ellagen och
fjärrvärmelagen. Undantag från lokaliseringsprincipen ska generellt sett göras
med stor restriktivitet och undantaget ska om möjligt vara geografiskt
begränsat.
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Kommunal samverkan

Kommuner kan verka över kommungränserna genom att samarbeta på olika
sätt. De offentligrättsliga formerna för samverkan är kommunalförbund och
gemensam nämnd. De privaträttsliga formerna är bl.a. gemensamma bolag.
Kommunerna kan även samverka genom avtal. Från den 1 juli 2018 gäller
enligt kommunallagen en generell rätt till avtalssamverkan utan hinder av
lokaliseringsprincipen. Detta innebär att kommunerna kan avtala om att en
kommun ska utföra vissa kommunala uppgifter åt den andra kommunen.
Möjligheten gäller all kompetensenlig verksamhet.
Effekter av undantag för olika typer av bredbandsverksamhet

PTS har analyserat effekterna på utbyggnad och konkurrens av ett undantag
från lokaliseringsprincipen. Analysen har gjorts utifrån sju olika scenarier för
vad som potentiellt skulle kunna inträffa om lokaliseringsprincipen inte gällde
på bredbandsmarknaden.
Analysen visar att en möjlighet för kommunala stadsnät att bygga ut i ännu inte
utbyggda områden i angränsande kommuner i nära anslutning till det egna
nätet, sannolikt skulle få vissa positiva effekter på utbyggnaden och det utan att
medföra negativa effekter på konkurrensen. Däremot visar analysen att
möjligheten till mer omfattande nätutbyggnad i andra kommuner, utbyggnad i
kommuner som inte angränsar till den egna kommunen, möjligheten att köpa
annans stadsnät eller möjligheten att vara kommunikationsoperatör i annans
stadsnät, inte skulle ge några märkbart positiva effekter för utbyggnaden.
Däremot skulle negativa effekter på konkurrensen kunna uppstå av sådan
utbyggnad eller verksamhet utanför den egna kommunen.
Bör ett undantag i lag införas?

Vid bedömningen av om ett undantag bör införas har PTS beaktat
kommunernas möjligheter till samverkan. PTS anser att det är
oproportionerligt att bilda särskilda organisationer för den utbyggnad som
avses. Stadsnäten efterfrågar just enklare former för samverkan.
PTS uppfattning är även att generell avtalssamverkan mellan kommuner inte
tydligt framstår som ett tillräckligt effektivt verktyg för att åstadkomma snabb
utbyggnad till slutkunder gränsområden.
Tillgång till snabba bredbandstjänster är viktigt och regeringens bredbandsmål
är högt ställda. PTS gör därför bedömningen att ett undantag som omfattar
utbyggnad i områden i angränsande kommuner som ligger nära
nätverksamheten i den egna kommunen är motiverat, även om undantaget inte
kan förväntas leda till någon omfattande utbyggnad sett till antalet slutkunder.
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De områden där utbyggnad kan förväntas ske är sådana där utbyggnad av
kostnadsskäl sannolikt inte är intressant för andra aktörer. Undantaget bör på
så sätt sannolikt inte påverka konkurrensen i någon märkbar omfattning.
Lagförslag

PTS bedömning är att det finns skäl att införa ett undantag från
lokaliseringsprincipen för viss nätutbyggnad. Undantaget bör kunna placeras i
lagen om kommunala befogenheter och formuleras på följande sätt.
En kommun eller ett kommunalt aktiebolag får bygga ut fiberoptiskt bredbandsnät i områden i
angränsande kommuner där sådant nät saknas om det sker i geografisk närhet till nätverksamheten
inom den egna kommunen.

I kapitel 9 redovisar PTS olika överväganden kring hur ett undantag kan
formuleras.
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1

Inledning

Regeringen beslutade den 21 december 2016 om en ny bredbandsstrategi för
Sverige.1 Målet är att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. I
strategin framhåller regeringen bl.a. att
-

det krävs insatser från både privata och offentliga aktörer för att målen ska
bli verklighet,
utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad som sker i samklang med
det ansvar som det offentliga har såsom tillgänglighet till samhällsservice
och långsiktigt hållbar tillväxt och företagande, samt att
det är viktigt att offentliga aktörer inte förhindrar eller tränger ut privata
investeringar, samtidigt som det offentligas ansvar när det gäller tillgång till
och användning av digitala tjänster måste beaktas. Regeringen uttrycker
detta som att en balanserad försiktighetsprincip bör råda.

För att höja utbyggnadstakten lyfter strategin fram vikten av att roller och
spelregler är tydliga för bredbandsmarknadens aktörer, inklusive kommunerna.
Mot bakgrund av detta beslutade regeringen i juni 2017 att ge Post- och
telestyrelsen (PTS) i uppdrag2 att utreda kommunernas roller på
bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala
lokaliseringsprincipen för bredbandsverksamhet. Uppdraget ska redovisas för
regeringen senast den 30 juni 2018.
I detta inledningskapitel beskrivs uppdraget, liksom vilka avgränsningar och
vilka metoder som PTS har använt.
1.1

Kommuners agerande i bredbandsfrågor har
diskuterats tidigare

Kommuner är viktiga aktörer när det gäller utbyggnad av bredband som är en
nödvändig infrastruktur för samhället. Exempelvis ansvarar kommunerna för
hur bebyggelse ska planeras. Kommunerna äger även mark i vilken
bredbandsnät kan förläggas. I vissa fall äger kommunerna även bredbandsnät. I
sina olika roller har kommunerna kontakt med privata aktörer och är ibland en
konkurrent till dessa. Kommunerna kan sinsemellan ha olika uppfattningar om
hur de bör agera inom ramen för sina olika roller och privata aktörer kan ha
synpunkter rörande hur kommunerna kan och bör agera. Det har mot denna

Regeringens bredbandstrategi 2016 Ett helt uppkopplat Sverige 2025, en bredbandsstrategi, regeringsbeslut
2016-12-21 (N2016/08008/D).
2 PTS ärende dnr 17-6891.
1
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bakgrund uppstått ett behov av att tydliggöra kommunernas roller på
bredbandsområdet.
Kommunernas roller på bredbandsområdet har tidigare behandlats i de
gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet som
PTS år 2010 tog fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och Konkurrensverket3 samt delvis i slutbetänkandet Bredband för Sverige
in i framtiden (SOU 2014:21).
De gemensamma principerna från 2010 togs fram i överenskommelse mellan
PTS, SKL och Konkurrensverket. Under våren 2016 meddelade SKL att
organisationen inte längre stod bakom principerna. PTS och
Konkurrensverkets gemensamma uppfattning var att principerna fortfarande i
huvudsak var ändamålsenliga, men att en översyn borde göras. Myndigheterna
inledde därför ett gemensamt arbete med att undersöka förutsättningarna för
att nå en överenskommelse om nya principer som skulle vara vägledande för
kommunala insatser på bredbandsmarknaden. Arbetet avslutades i samband
med att regeringen i bredbandstrategin i december 2016 aviserade att PTS
skulle få nu aktuellt regeringsuppdrag att se över kommunernas roller på
bredbandsmarknaden. Inom ramen för detta uppdrag har PTS beaktat
synpunkter som samlades in från olika aktörer på bredbandsmarknaden i
arbetet med översynen av principerna.
Utredningen Bredband för Sverige in i framtiden tillsattes av regeringen år 20124 i
syfte att göra en utvärdering av bredbandsstrategin från 2009. I uppdraget
ingick att utreda hur kommunernas agerande i olika roller påverkar
bredbandsutbyggnaden. I slutbetänkandet beskrevs bl.a. kommuners
användning av bredbandsstrategier och roller som markägare och planläggare.
Vidare konstaterades att ett undantag från lokaliseringsprincipen vad gäller
utbyggnad av infrastruktur för bredband skulle kunna gynna utbyggnaden.
Utredningen föreslog därför att regeringen skulle ta initiativ till att utreda
möjligheterna för ett sådant undantag, en utredning som även borde inkludera
uppgiften att tydliggöra stadsnätens roll på marknaden. Nu aktuellt
regeringsuppdrag kan således ses som en fortsättning och uppföljning av
utredningens slutbetänkande från 2014.
1.2

Uppdraget

PTS ska enligt det nu aktuella uppdraget beskriva och analysera vissa frågor
som rör vilka roller kommunerna har när det gäller tillhandahållande och
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/pm/2016/principer-forkommunala-insatser-pa-bredbandsomradet.pdf
4 Kommittédirektiv 2012:123 Utvärdering av bredbandsstrategin, regeringsbeslut 2012-12-13.
3
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utbyggnad av bredbandsinfrastruktur och styrning av kommunala stadsnät,
liksom förutsättningarna för att införa ett undantag från lokaliseringsprincipen
på bredbandsområdet. Vidare ska PTS vid behov ta fram en vägledning för
kommuner avseende deras olika roller och uppgifter på bredbandsområdet.
Uppdraget innefattar följande huvudsakliga frågor:
1. Vilka effekter på utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur och konkurrensen
med privata aktörer har kommunala investeringar i bredbandsinfrastruktur?
2. Vilka förutsättningar finns det för en renodling av den så kallade
stadsnätsmodellen?
3. Vilka andra kommunala ageranden kan främja bredbandsutbyggnaden?
4. Är det möjligt och lämpligt att göra ett undantag från lokaliseringsprincipen
i 2 kap 1 § kommunallagen (2017:725) för kommunal
bredbandsverksamhet, det med beaktande av de möjligheter till kommunal
samverkan som finns enligt befintlig lagstiftning?
Den sista frågan ska analyseras utifrån konsekvenserna av ett eventuellt
undantag för utbyggnaden och konkurrensen på bredbandsmarknaden. Om
PTS anser att ett undantag är möjligt och lämpligt att införa, ska PTS föreslå
hur ett undantag bör utformas samt vilka eventuella följdändringar som blir
nödvändiga. PTS ska även beakta proportionalitetsprincipen i 14 kap. 13 §
regeringsformen.
1.2.1

Uppdragets olika delar

Det övergripande syftet med uppdragets första del (fråga 1-3) är att beskriva
och tydliggöra vad kommunerna gör och bör göra för att främja
bredbandsutbyggnaden och värna konkurrensen på bredbandsmarknaden.
Huvuduppgiften i denna del är enligt PTS att utreda och analysera den roll
kommunerna har som tillhandahållare av bredbandsinfrastruktur och relaterade
tjänster (stadsnätsverksamhet), dvs. hur kommuner som valt att investera i
infrastruktur, och därmed konkurrera med privata aktörer, bör agera. Detta
inkluderar en analys av hur investeringarna och stadsnätens placering i
värdekedjan påverkar utbyggnaden och konkurrensen. I detta ryms även en
bedömning av behovet av vertikal separation av stadsnätens verksamheter i
olika led i värdekedjan.
Därutöver ska PTS utreda kommuners roller och ageranden i övrigt som kan
främja bredbandsutbyggnad och värna konkurrens. Det rör sig alltså om
uppgifter och ageranden vid sidan av den eventuella egna
bredbandsverksamheten (stadsnätsverksamhet).
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Den andra delen av uppdraget (fråga 4) rör lokaliseringsprincipen och
bygger på en särskild analys av vilka effekter på utbyggnad och konkurrens
som ett undantag sannolikt skulle få. Syftet med denna del av uppdraget är att
utreda om ett undantag från lokaliseringsprincipen bör införas och i vilken
omfattning. Om PTS anser att ett undantag bör införas ska myndigheten
föreslå hur ett sådant undantag bör utformas. Analysen innefattar en
genomgång av de former för samverkan mellan kommuner som står till buds
enligt gällande lagstiftning.
Under uppdragets gång har riksdagen antagit regeringens förslag om en ny
bestämmelse i 9 kap. 37 § kommunallagen vilken ger kommuner en generell
rätt till avtalssamverkan utan hinder av lokaliseringsprincipen. Bestämmelsen
träder i kraft den 1 juli 2018. PTS har så långt det varit möjligt inkluderat
samverkansformen i sin analys.
1.2.2

Ytterligare vägledning till kommunerna tas fram senare

Den första delen av rapporten innehåller vägledande rekommendationer
angående hur kommuner kan främja bredbandsutveckling. Mot bakgrund av
marknadsutvecklingen och PTS analys i detta uppdrag innebär
rekommendationerna vissa förtydliganden och i begränsad utsträckning
förändring av PTS ställningstagande i förhållande till de tidigare gemensamma
principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet.
PTS avser att under hösten 2018 sammanställa en vägledning riktad till
kommunerna som baseras på slutsatserna i rapporten. En sådan vägledning kan
också komma att omfatta annan information, rekommendationer och
tydliggöranden som PTS har identifierat genom myndighetens arbete med att
främja bredbandsutbyggnaden eller inom ramen för andra regeringsuppdrag
som PTS fått med anledning av regeringens bredbandsstrategi.
1.3

Avgränsningar

Kommunernas roll som markägare, innefattande grävtillstånd och markavtal,
behandlas endast översiktligt eftersom denna fråga behandlats inom ramen för
ett annat regeringsuppdrag.5
Ett av regeringens bredbandsmål är att 98 procent av Sveriges befolkning
senast år 2025 ska ha tillgång till 1 Gbit/s, vilket i dagsläget endast kan
åstadkommas genom fiber och kabel.6 Kommunala stadsnät investerar främst i
Frågorna besvaras av PTS i större detalj inom ramen för ett särskilt uppdrag, Uppdrag att kartlägga hinder
för utbyggnad av fast och mobilt bredband och identifiera hur processer kan effektiviseras, regeringsbeslut 2017-06-08
(N2017/04036/D). Uppdraget rapporterades till regeringen den 13 juni 2018.
6 Regeringens bredbandsstrategi 2016, s. 11.
5
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fibernät och endast i mycket liten utsträckning i andra lösningar, t.ex.
radiolösningar. Mot denna bakgrund har PTS valt att i denna rapport fokusera
på kommunal utbyggnad av fibernät.
Rapporten behandlar endast den delen av marknaden som rör
tillhandahållande av fiberaccessnät, dvs. nät som binder samman stam- eller
regionnät med slutkunderna. I rapporten används begreppet ”fibernät” men
även ”bredbandsnät”.
Frågor om bredbandsstöd, t.ex. vad gäller kommunernas möjlighet att söka
bredbandsstöd, behandlas inte i rapporten.7
Rapporten handlar om möjliggörandet av tillgång till infrastruktur som är
nödvändig för att hushåll och företag ska kunna delta i ett digitaliserat
samhälle. Det arbete som kommunerna bedriver med att digitalisera den
kommunala verksamheten eller att erbjuda olika samhällsnyttiga tjänster över
internet, ligger inte inom ramen för rapporten.
Rapporten behandlar endast kommunala stadsnät, inte privatägda. När ordet
”stadsnät” används syftar det därmed endast på kommunala stadsnät, trots att
det även finns privata sådana. ”Stadsnät” kan vidare betyda såväl den
kommunala aktören som själva nätet.
Kommunal verksamhet styrs av kommunalrätten, främst kommunallagen. De
beskrivningar som görs av innebörden av kommunalrättsliga bestämmelser är
PTS uppfattning utifrån lagtext, praxis och övrig vägledning som PTS har haft
att tillgå. Uttalanden som PTS gör i rapporten ska inte läsas som en uttolkning
av kommunalrätten eller ett försök att ändra den. Exempelvis gör PTS inte
någon bedömning vad gäller frågan om i vilken uträckning
bredbandsverksamhet i olika delar av värdekedjan ryms inom den s.k. allmänna
kommunala kompetensen. PTS beskriver vilka typer av
bredbandsverksamheter som kommunerna faktiskt bedriver och analyserar
endast hur dessa påverkar utbyggnaden respektive konkurrensen på
marknaden.
1.4

Metod

Utredningsarbetet har bedrivits genom möten och intervjuer med
representanter för ett stort antal marknadsaktörer. Bland dessa återfinns de
största privata aktörerna på marknaden samt ett stort antal stadsnät och
kommuner från olika delar i landet. Ett urval av s.k. tjänsteleverantörer har
Regeringen gav även PTS i uppdrag att analysera och föreslå hur framtida stödinsatser för
bredbandsutbyggnad med statliga medel kan utformas, regeringsbeslut 2017-06-08 (N2017/04101/D).
7
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vidare ombetts att svara på ett antal frågor från PTS. PTS har även intervjuat
ett antal bredbandskoordinatorer. En lista över de aktörer som har deltagit i
PTS utredning återfinns i bilaga 1.
PTS har även genomfört en enkät som skickades till landets kommunala
stadsnät respektive kommuner utan stadsnät. Vilka aktörer som svarat på
respektive enkät redovisas i bilaga 2.8 Även uppgifter från intervjuer med
kommunala och privata aktörer har beaktats i analyserna. Metoden beskrivs i
respektive analyskapitel (kap. 5 och 7). Det underlag som använts i analysen
samt PTS bortfallsanalys avseende enkäterna beskrivs i bilaga 3. I bilaga 4
beskrivs den statistiska analysen mer detaljerat.
PTS har vidare tagit del av offentligt tillgängliga utredningar och rapporter
samt använt hos PTS tillgänglig information och statistik om marknaden.
1.5

Samråd och dialog

I enlighet med uppdraget har PTS samrått med Konkurrensverket.
Konkurrensverket tog del av PTS analyser och slutsatser i maj 2018.
PTS har i enlighet uppdraget haft dialog med SKL och Svenska
Stadsnätsföreningen (SSNf). Båda organisationerna har varit PTS behjälpliga
vid framtagandet av ovan nämnda enkät. PTS redovisade sina analyser och
slutsatser i maj 2018.9
1.6

Disposition

Efter detta inledningskapitel följer ett kapitel som övergripande beskriver
situationen på bredbandsmarknaden vad gäller utbyggnadsgraden av fibernät i
Sverige och olika förhållanden på bredbandsmarknaden, inklusive den s.k.
värdekedjan. I kapitel 3 görs en övergripande genomgång av olika lagar som
särskilt gäller för stadsnäten i egenskap av kommunala aktörer, t.ex. reglerna
om kommunal befogenhet eller kompetens i kommunallagen. Därefter
beskriver och diskuterar PTS i kapitel 4 olika kommunala roller och ageranden
som kan främja bredbandsutbyggnaden och stimulera konkurrensen på
bredbandsmarknaden (fråga 3). I kapitel 5 beskrivs sedan den analys som PTS
har gjort avseende effekter på konkurrens och utbyggnad av kommunala
investeringar i fibernät och stadsnätens placering i värdekedjan (fråga 1 och 2).
Kapitel 6 beskriver lokaliseringsprincipen, möjligheter till kommunal
samverkan och vissa utgångspunkter vad gäller undantag från
Enkätsvar i anonymiserad form återfinns som aktbilaga 112 i PTS ärende.
Med SKL genomfördes även samråd avseende enkäten i enlighet med förordningen (1982:668) om
statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare.
8
9
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lokaliseringsprincipen. Syftet med det kapitlet är att ge en bakgrund till PTS
analys, i kapitel 7, av vilka effekter på utbyggnad och konkurrens som ett
undantag från lokaliseringsprincipen sannolikt skulle få (fråga 4). Slutligen
redovisas i kapitel 8 PTS överväganden i fråga om ett undantag från
lokaliseringsprincipen bör införas (fråga 4). PTS överväganden avseende
placeringen och formuleringen av ett möjligt undantag presenteras i kapitel 9.
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2

Bredbandsmarknaden i Sverige

Sammanfattning








2.1

Regeringens övergripande bredbandsmål är att hela Sverige ska ha
tillgång till snabbt bredband år 2025.
Tillgången till bredband är god i Sverige. År 2017 hade ca 84 procent
av hushållen och 78 procent av arbetsställena tillgång till bredband
via fiber.
Trots detta är PTS det prognos att bredbandsmålen inte kommer att
uppfyllas. Detta hänger samman med kostnadsbilden för att bygga ut
fibernät i glesbefolkade områden.
Fibertillgången skiljer sig i hög grad mellan olika län och olika
kommuner och särskilt mellan tätort och glesbygd. Fibertillgången är
även väsentligt högre i flerfamiljshus än i enfamiljshus.
Den återstående utbyggnaden, som omfattar främst enfamiljshus och
glesbygdsområden, bedöms generellt sett vara svår att bygga ut på
marknadsmässig grund.
Fiberaccessnäten har byggts ut och ägs av kommunala stadsnät,
privata operatörer och fiberföreningar. Ungefär hälften av
fiberaccessnäten ägs av stadsnät.
Värdekedjan för bredbandstjänster består av de olika
förädlingsnivåer som leder fram till att bredbandstjänster kan
erbjudas till slutkunderna. Graden av vertikal integration och
placering i värdekedjan varierar bland marknadens aktörer och så
även för stadsnäten.

Inledning

Detta kapitel innehåller en beskrivning av hur marknaden för bredband via
fibernät ser ut i Sverige idag. Syftet är att ge en bakgrund till de analyser som
genomförs samt att klargöra vilka utgångspunkterna är för de bedömningar
som PTS gör i rapporten.
Kapitlet inleds med en redogörelse av regeringens bredbandsmål i
bredbandsstrategin, därefter följer en redovisning av tillgången till bredband via
fiber (utbyggnadsgrad) och den prognos som PTS nyligen presenterat
angående sannolikheten att bredbandsmålen uppnås. Därefter redogörs för
vilka aktörer som äger fibernät. För att ge en förståelse för hur
bredbandsmarknaden fungerar beskrivs sedan värdekedjan på
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bredbandsmarknaden, dvs. de olika förädlingssteg som finns för att kunna
leverera bredbandstjänster till slutkunderna, och på vilka nivåer olika aktörer
bedriver verksamhet.
2.2

Regeringens bredbandsmål

Regeringens bredbandstrategi från 2016 innehåller tre mål, ett övergripande
och två delmål, om tillgång till bredband och mobiltjänster:




Mål 1: 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020
Mål 2: År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband
Mål 3: År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av
god kvalitet

Det övergripande målet om att alla ska ha tillgång till bredband och
mobiltjänster år 2025 innefattar i sin tur följande tre delmål som alla ska vara
uppfyllda:




98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s10

Regeringens har således ställt upp ett högt mål för bredbandsutbyggnaden i
Sverige, ett mål som t.ex. är högre ställda än det på EU-nivå ställda målet om
att alla år 2020 ska ha tillgång till uppkoppling om minst 30 Mbit/s och att
50 procent av alla hushåll då abonnerar på minst 100 Mbit/s.
2.3

Tillgång till fiber i Sverige

I detta avsnitt beskrivs nuläget vad gäller tillgång till fiber i Sverige. Med
tillgång avses att hushåll eller företag har fiber eller motsvarande i sin absoluta

Det kan i sammanhanget noteras att 30 Mbit/s-målet även kan uppnås via mobilt bredband. Vid
frekvenstilldelningar för mobilt bredband har PTS även möjlighet att t.ex. förena tillstånd med
täckningskrav. Vidare finns det även andra radiobaserade lösningar som skulle kunna användas, så som
t.ex. olika fast radio- eller satellitlösningar, och med dessa skulle man kunna uppnå högre hastigheter och
högre mål.
10
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närhet och därmed möjlighet att köpa en anslutning.11 Avsnittet bygger på
uppgifter från rapporten PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.
2.3.1

Fibernätets uppbyggnad

Fibernätet består av flera olika delar eller nätsträckor, som byggs och ägs av
olika aktörer. Det finns nationella nät som knyter samman landets olika
regioner, och ansluter till internationella nät. I Sverige ägs denna typ av nät av
olika statliga aktörer och större privata operatörer (benämns även fjärrnät,
stomnät, stamnät eller backbone-nät). Dessa nät ansluter till s.k. regionnät.
Regionnäten knyter ihop näten inom en region och ägs ofta av nationella eller
regionala operatörer, såsom stadsnätskluster eller medelstora operatörer.
Regionnät knyts samman med accessnät genom anslutningsnät eller
områdesnät. Dessa ägs t.ex. av nationella operatörer eller lokala stadsnät och
finns ofta inom en tätort eller en kommun. Stamnäten, regionnäten och
områdesnäten kallas gemensamt för transportnät. Den sista delen av nätet som
ansluter slutkunderna till nätet kallas accessnät. Accessnäten ansluter från
transportnäten genom en nod. Accessnäten i Sverige har tidigare huvudsakligen
bestått av kopparnät, men numera är fiber och radiobaserade lösningar de
vanligaste teknikerna.
Som förklarats i kapitel 1 är det fiberaccessnäten som behandlas i denna
rapport, dvs. den sista nätsträckan som ansluter slutkunderna (byggnader med
hushåll eller arbetsställen) till fibernätet.
2.3.2

Tillgång till bredband via fiber

Totalt hade ca 84 procent av hushållen och 78 procent av arbetsställena i
Sverige tillgång till fiber i oktober 2017. Det innebär att tillgången till fiber i
Sverige är god jämfört med andra OECD-länder (fjärde största andelen
fiberabonnemang efter Japan, Sydkorea och Lettland).12

11 I

regeringens bredbandsstrategi Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi för alla,
definieras tillgång som ”att hushållet eller företagen har fiber eller motsvarande i sin absoluta närhet och
därmed möjlighet att köpa en anslutning”. I målet ingår alltså även hushåll och arbetsställen som finns i
byggnader som inte är anslutna med t.ex. fiber, men där en fiberkabel finns i närheten av byggnaden (s.k.
”homes passed”). Denna definition av ”tillgång” används även nedan. Se PTS mobiltäcknings- och
bredbandskartläggning 2017, avsnitt 2.2.6 (se även bilaga 1 till den rapporten för en mer detaljerad
beskrivning av PTS metod och kriterier för att uppskatta tillgången till fiber i den absoluta närheten).
12 OECD Digital Economy Outlook 2017, 2017-10-11.
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Tillgång till fiber per län

Utbyggnadsgraden skiljer sig åt mellan olika län. Nedan redovisas
utbyggnadsgraden 2017 per län. Gotlands och Stockholms län är de län där
störst andel hushåll har tillgång till fiber.
Figur 2.1 Andel hushåll med tillgång till fiber* per län, 2017
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Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017
*Med tillgång menas anslutna hushåll inklusive s.k. "homes passed"

Tillgång till fiber i kommunerna

Mellan kommuner skiljer sig utbyggnadsgraden än mer. Flera kommuner har
redan nått regeringens mål om att 98 procent av alla hushåll bör ha tillgång till
1 Gbit/s. Sundbyberg är den kommun där högst andel hushåll har tillgång till
fiber (99 procent). Därefter kommer Stockholm respektive Danderyd med 97
procent. De kommuner där lägst andel hushåll har tillgång till fiber är Hörby
(29 procent), Högsby (37 procent) och Borgholm (40 procent).
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Tabell 2.1: 10 kommuner med högst respektive lägst andel
hushåll med tillgång till fiber 2017

Kommun

Högst
tillgång

Kommun

Lägst
tillgång

Sundbyberg

99 %

Hörby

29 %

Stockholm

97 %

Högsby

37 %

Danderyd

97 %

Borgholm

40 %

Höganäs

97 %

Gällivare

41 %

Malmö

96 %

Mellerud

41 %

Solna

96 %

Sjöbo

41 %

Värnamo

95 %

Hässleholm

44 %

Sollentuna

95 %

Arjeplog

44 %

Nacka

95 %

Överkalix

44 %

95 %

Vansbro

45 %

Umeå

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017
*Med tillgång menas anslutna hushåll inklusive s.k. "homes passed"

Tillgång till fiber i tätort respektive glesbygd

Det finns även stora skillnader avseende tillgång till fiber mellan tätort och
glesbygd. I figuren nedan redovisas tillgången till fiber i tätbebyggda respektive
glesbebyggda områden per län, 2017.

Post- och telestyrelsen

25

Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala
lokaliseringsprincipen

Figur 2.2. Andel hushåll med tillgång till fiber*, tätbebyggt/glesbygd, 2017
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Skillnaden i utbyggnad beror bl.a. på att karaktären på ett område avgör
kostnaden per anslutet hushåll. I ett glesbebyggt område är avstånden större
och det finns färre slutkunder per anslutning än i en tätort vilket, allt annat lika,
gör det mindre lönsamt att bygga ut fibernät på landsbygden. Den
marknadsmässiga utbyggnaden av fiber startade därför i tätorter och städer.13
Tillgång till fiber i enfamiljshus respektive flerfamiljshus

Det är stor skillnad på tillgång till fiber mellan enfamiljshus och flerfamiljshus.
Enligt PTS uppskattningar var 28 procent av Sveriges enfamiljshus anslutna till
fiber medan 72 procent av flerfamiljshusen var anslutna 2017.14 Den främsta
orsaken är att anslutning av ett flerfamiljshus med många lägenheter ger högre
intäkter än att ansluta ett enskilt hushåll i ett enfamiljshus. För den
Bredbandsforum Fiber till villa – en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till
enfamiljshus, 2015.
14 PTS Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till
fiberbaserad nätinfrastruktur (marknad 3a), Dnr: 15-7200, 2018-06-18, s. 31
13
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marknadsmässiga utbyggnaden av fiber har därför flerfamiljsfastigheter
prioriterats för att kunna nå så många kunder som möjligt per investerad
krona.15 Utbyggnaden till enfamiljshus kom således igång senare och är även
dyrare och därmed en större utmaning för nätbyggare. Efterfrågan på
fiberanslutning har dock varit hög och utbyggnadstakten har ökat tydligt de
senaste åren.16 Idag sker utbyggnaden av fiberaccessnät främst i områden med
enfamiljshus.17
Sammanfattning avseende tillgång till fiber

Ovanstående redovisning av tillgången till fiber visar att det är stor skillnad i
tillgången mellan tätort och glesbygd samt mellan enfamiljshus och
flerfamiljshus. Idag sker utbyggnaden främst i områden med enfamiljshus och
det är de glest bebyggda områdena i landet som kvarstår. I takt med att
utbyggnaden sker i områden där byggnaderna ligger allt glesare finns allt färre
slutkunder att fördela kostnaderna för utbyggnaden på. Detta minskar
marknadsaktörernas incitament att investera. Den återstående utbyggnaden
bedöms därför generellt sett vara svår att genomföra på marknadsmässig
grund.18
2.4

PTS prognos för uppfyllelse av bredbandsmålen

I PTS delrapport Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 201819 har
myndigheten redogjort för sin bedömning av om regeringens bredbandsmål
kommer att uppnås. Trots att fibertillgången i Sverige får betraktas som god är
PTS prognos att det första målet för 2020 och det övergripande målet för 2025
inte kommer att uppnås.
Vad gäller det första målet i strategin, att 95 procent av alla hushåll och företag
bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020, bedömer PTS att
endast 87-90 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Bedömningen innebär en revidering
nedåt jämfört med PTS bedömning våren 2017, då PTS prognostiserade att 9194 procent skulle ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Orsaken till
nedrevideringen är ökade osäkerheter kring kostnadsbilden för att bygga ut
fiber i glest befolkade områden.
De ökade osäkerheterna beror enligt PTS i sin tur på att Trafikverket signalerat
en osäkerhet kring möjligheterna att anlägga fiber i vägar, främst länsvägar.
Bredbandsforum (2015) Fiber till villa – en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband
till enfamiljshus.
16 Se t.ex. PTS-ER-2017:7 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.
17 PTS-ER-2018:9 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018, 2018-05-04. s. 19.
18 PTS-ER-2018:9 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018, 2018-05-04. s. 19.
19 PTS-ER-2018:9 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018, 2018-05-04.
15
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Osäkerheten påverkar marknadsaktörernas investeringskalkyler och medför att
investeringar i vägområden i många fall inte längre framstår som lönsamma.
PTS bedömning är att det mest sannolika scenariot är att många tidigare
prognostiserade investeringar i fiberutbyggnad i vägområden inte kommer att
realiseras, vilket påverkar prognosen för uppfyllelse av målet för 2020 negativt.
PTS prognos är såldes att det övergripande målet att hela Sverige bör ha
tillgång till snabbt bredband år 2025 inte kommer att uppnås. Det finns dock
ett stort mått av osäkerhet i prognosen, eftersom bredbandstillgången 2025
påverkas av en rad teknologiska, ekonomiska och politiska faktorer, vars
utveckling är svår att förutse i dagsläget.20
2.5

Fibernätägare i Sverige

I Sverige finns ett stort antal aktörer som äger fiberaccessnät. Nedan beskrivs
de olika aktörernas utbredning och marknadsandelar på nationell nivå liksom
närvaron av olika aktörer på kommunal nivå.21 Först inleds med en kort
beskrivning av stadsnätens framväxt i landet.
2.5.1

Stadsnätens framväxt

Telemarknaden avreglerades 1993 i Sverige. Televerket som länge haft
monopol på telefoni baserad på kopparledningar, bolagiserades och blev Telia
AB (numera Telia Company AB). Telelagen (1993:597) trädde i kraft och andra
aktörer tilläts att träda in på telemarknaden. Avsikten med avregleringen var att
genom konkurrens mellan aktörer driva fram teknikutveckling och lägre priser.
Telias kopparbaserade accessnät blev kvar i Telias ägo, och de nya
teleoperatörerna erbjöd sin tjänster via Telias kopparnät. Via
kopparledningarna började Telia, och andra operatörer som hyrde tillträde till
Telias nät, även att erbjuda olika internetanslutningar, t.ex. uppringda
anslutningar och s.k. ADSL-anslutningar.
I proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla föreslog regeringen
olika åtgärder i syfte att skapa ett informationssamhälle som var tillgängligt för
alla. I propositionen formulerades mål för IT-politiken i syfte att bl.a. öka
tillväxt, sysselsättning och regional utveckling. I propositionen underströks
vikten av lokala och regionala investeringar i infrastruktur för bredband även
utanför tätorter. Regeringen förslog därför ett statligt stöd för regionala nät
som under de närmaste fem åren inte bedömdes komma till stånd på
kommersiella grunder, liksom ett statligt stöd till kommuner för att möjliggöra
lokala transport- och accessnät för anslutningar med hög överföringskapacitet i
PTS-ER-2018:9 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018, 2018-05-04, s. 5 ff.
uppgifter är baserade på PTS-ER-2017:7 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017
2017, dvs. avser år 2016.
20

21 Dessa
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glesbebyggda områden.22 Finansieringen skapade incitament för kommunerna
att utveckla accessnät, stödja regionala nät och ansluta offentliga institutioner
med fiber. Dessa stöd har ansetts ha haft en viktig roll som startskott för
bredbandsutbyggnaden i Sverige.23
En annan drivande faktor bakom kommunernas beslut att själva börja anlägga
och äga fibernät i egen regi var, enligt vad stadsnäten och kommunerna
uppgett under PTS utredning, att det under slutet av 1990-talet och början på
2000-talet fanns ett missnöje med den dåvarande tidens dominerande
infrastruktur för bredband, dvs. Telias kopparnät. Som ett resultat av detta
missnöje började stadsnäten växa fram. PTS kontakter med kommuner och
stadsnät visar att många ansåg att Telias kopparnät inte möjliggjorde
tillhandahållande av sådana kvalificerade tjänster och den service som
kommunernas verksamhet efterfrågade. Uppfattningen var även att Telia
erbjöd alltför höga priser för tillträde till sitt kopparnät. En del stadsnät har
vidare uppgett att det helt enkelt inte fanns något intresse från marknaden att
anlägga fiber i deras kommuner, varför de ansåg sig tvungna att börja investera
i nät och förse kommuninvånarna med bredband på egen hand.24
PTS har undersökt vilka typer av kommuner som har valt att ha ett eget
stadsnät. För detta har PTS använt SKL:s kommungruppsindelning.25 Enligt
PTS uppskattningar är det vanligast att kommuner av typen storstäder och
storstadsnära kommuner har stadsnät. Den kommuntyp där minst andel
kommuner har stadsnät är pendlingskommun nära storstad.
I figur 2.3 nedan redovisas andelen kommuner med stadsnät uppdelat per
kommuntyp (enligt SKL:s kommungruppsindelning).

Proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla, t.ex. s. 34.
Mölleryd, OECD rapport Development of high-speed networks and the role of municipal networks, 2015, s. 49.
24 Se t.ex. tjänsteanteckning från telefonmöte med Kramfors kommun, 2017-12-04, tjänsteanteckning från
möte med Ljusnet, Gavlenet och Sandnet 2018-01-27 och tjänsteanteckning från möte med Wexnet
2017-12-14. Se även t.ex. SSNf:s rapport Öppna nät Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll, 2010.
25 Sveriges kommuner och landsting Kommungruppsindelning 2017, Omarbetning av Sveriges Kommuner och
Landstings kommungruppsindelning, 2016.
22
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Figur 2.3: Andel kommuner med stadsnät uppdelat på kommuntyp
Större stad

67%

Storstäder

67%

Mindre stad/tätort

66%

Landsbygdskommun

48%

Landsbygdskommun med besöksnäring

47%

Pendlingskommun nära mindre tätort

46%
34%

Långpendlingskommun nära större stad

25%

Pendlingskommun nära större stad
Pendlingskommun nära storstad

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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.

2.5.2

Nätägare på nationell och regional nivå

Fibernäten ägs av olika aktörer som i olika grad har anlagt fiberaccessnät. Vissa
aktörer agerar på nationell nivå och anlägger fibernät över hela landet, andra
agerar och bygger endast nät regionalt/lokalt.
Det absolut största antalet nätägare utgörs av mindre ekonomiska och ideella
föreningar som endast äger fibernät för eget bruk, s.k. fiberföreningar eller
byanät. Tillsammans utgör de dock en liten del av marknaden. Därefter finns
ett stort antal kommunalt ägda stadsnät. Totalt finns ca 160 stadsnät, vilka är
aktiva i sammanlagt 180 kommuner (ett stadsnät kan sträcka sig över mer än en
kommun).26 Stadsnäten utgör tillsammans en betydande andel av marknaden
(51 procent). Var för sig utgör de dock en liten del av marknaden. De privata
aktörerna står tillsammans för ungefär 46 procent av nätinnehavet.27
Tabell 2.2: Nätägare på svenska bredbandsmarknaden 2016

Aktör
Privata företag
Stadsnät
Ekonomiska/Ideella föreningar

Marknadsandel
46 %
51 %
3%

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017

26
27

T.ex. AC-Net i Västerbottens län och IT Norrbotten AB.
PTS-ER-2017:7 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.
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Enligt PTS uppskattning av marknadsandelarna på nationell nivå är Telia
Company AB den enskilt största aktören med drygt en tredjedel av marknaden.
Bland övriga privata nätägare är Stockholms kommunalägda stadsnät
Aktiebolaget Stokab och IP-Only AB störst. Därutöver äger Telenor Sverige
AB och ett flertal andra privata aktörer fibernät i begränsad omfattning.28
2.5.3

Marknadssituationen på kommunnivå

I de flesta av Sveriges 290 kommuner finns flera nätägare inom kommunen. I
ett drygt tio kommuner finns det endast en nätägare (Telia).
Telia är den privata nätägare som finns i flest kommuner (ca 280 kommuner
enligt PTS uppskattningar). I ungefär hälften av kommunerna (144 kommuner)
står privata nätägare för den största andelen anslutna hushåll (dvs.
marknadsandel lika med eller större än 50 procent). I ca 40 procent av
kommunerna är det stadsnäten som står för den största andelen anslutna
hushåll. I ca fem procent av kommunerna är det ekonomiska föreningar
(fiberföreningar eller byalag) som står för den största andelen anslutna hushåll.
2.5.4

Investeringar i bredbandsnät

PTS kartläggning av investeringar i bredbandsnät29 visar att de totala
investeringarna i fasta nät och mobilnät mellan 2009 och 2016 uppgick till i
genomsnitt 10,3 miljarder kronor per år. Under år 2016 låg investeringarna på
14,5 miljarder kronor. PTS uppskattar att de sammanlagda investeringarna år
2017 var 14,2 miljarder kronor. Andelen som investeras i fasta bredbandsnät
har ökat sedan 2011.
Investeringarna i fast bredbandsinfrastruktur (fiber och annan teknik30) har
ökat för varje år sedan 2009. Under år 2016 uppgick investeringarna i fast
nätinfrastruktur till 12 miljarder kronor. År 2017 låg investeringarna i fast
infrastruktur på samma nivå som 2016.
Telia minskade sina investeringar i fasta nät under år 2017 medan IP-Only och
stadsnäten investerade mer under år 2017 än under föregående år. Telia stod
för 41 procent av de totala investeringarna i bredbandsinfrastruktur (fast och

PTS-ER-2017:7 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016.
Uppgifterna i detta avsnitt bygger på uppgifterna i PTS-ER-2017:6 Uppföljningen till regeringens
bredbandsstrategi 2018, s. 23 ff.
30 I oktober 2017 hade endast omkring 8000 hushåll (0,17 procent) i Sverige tillgång till fast bredband via
fast radio, se PTS-ER-2018:7 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017, s. 34. I framtiden skulle det
dock, från ett teknik- och tjänsteneutralitetsperspektiv, kunna vara mer ändamålsenligt och eventuellt
billigare med t.ex. fasta radiolösningar för mer avlägsna/perifera områden.
28
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mobilt) under 2016 medan stadsnäten stod för 22 procent och IP-Only för 12
procent. Telenors andel var knappt 9 procent.
Stadsnätens gemensamma andel av investeringarna i fast
bredbandsinfrastruktur31 uppgick till mellan 30 och 38 procent mellan 2009
och 2016, se figur nedan.
Figur 2.4 Stadsnätens investeringar i fasta nät 2009-2016
3 500

3 256

3 000

Mkr

20%

2 000
1 500

25%

2 575

2 500

30%

1 727
1 185

1 227

1 405

1 317

15%

1 408

10%

1 000

5%

500
0

0%
2009

2010

Investering

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Andel av investeringarna i fasta nät

Källa: PTS och bolagens årsredovisningar

Stadsnätens och övriga aktörers andel av investeringarna i fast nätinfrastruktur
år 2017 fördelade sig enligt figuren nedan.

31

Stadsnäten investerar främst i fast infrastruktur, inklusive förbindelser till mobilnätens basstationer.
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Figur 2.5 Investeringar i fast bredbandsinfrastruktur 2017, mkr
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Offentliga aktörer med nyckelroller för fibernätens
utbyggnad

Förutom kommunernas roll som ägare av fibernät har de en nyckelroll när det
gäller t.ex. planering och strategier för bredbandsutbyggnad (se kap. 3).
Regeringen framhåller i bredbandsstrategin att bredbandsinfrastrukturen bör
vara en central fråga hos samtliga berörda offentliga aktörer på statlig, regional
och kommunal nivå och att det är viktigt att den betraktas som en fråga av vikt
i samhällsplaneringen.32
För att ge en fullständig bild av det offentligas roll för utbyggnaden av fibernät
i Sverige beskrivs i detta avsnitt olika offentliga aktörer som, vid sidan av
kommunerna, har viktiga roller på nationell och regional nivå för att främja
bredbandsutbyggnaden och för att nå regeringens bredbandsmål.
2.6.1

Statliga aktörer som är viktiga på infrastrukturnivån

Regeringen framhåller i bredbandsstrategin att statens roll är att skapa
förutsättningar för aktörerna på bredbandsmarknaden genom att formulera
politiska mål och undanröja hinder för utvecklingen och, i den mån
konkurrensen inte snedvrids otillbörligt, använda de statliga infrastrukturerna

32

Regeringens bredbandsstrategi 2016, s. 15.
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för att främja utbyggnaden och rikta offentliga insatser dit marknadens aktörer
inte bedöms investera (bredbandsstöd).33
Staten äger även infrastruktur för bredband (t.ex. kanalisation och stomnät)
genom Affärsverket Svenska Kraftnät, Teracom AB, Trafikverket och
Vattenfall AB.34 De statliga aktörernas infrastruktur i stamnätet är av betydelse
för hur långt och brett accessnätet når och staten har, vilket framhålls i
regeringens bredbandsstrategi, ett ansvar för att statligt ägd
bredbandsinfrastruktur utnyttjas på ett effektivt sätt.35 I betänkandet Statens
bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1) finns flera förslag om hur
samordning av statens bredbandsinfrastruktur kan ske samt förslag om att
utbudet av statligt ägd fiber och kanalisation bör ökas och göras tillgänglig för
bredbandsbyggare. Detta innebär att överkapacitet i statlig
bredbandsinfrastruktur kan göras mer tillgänglig för marknaden.36
Det finns också statliga aktörer som har påverkan på anläggningen av
bredband i egenskap av markägare. Exempelvis upplåter Trafikverket och Svea
skog mark för bredbandsutbyggnad. Trafikverket hanterar även ansökningar
om marktillträde längs med vägar och järnvägar. Regeringen har den 31 maj
2018 beslutat om ett uppdrag till Trafikverket att utreda bl.a. användning av
alternativa anläggningstekniker i syfte att främja utbyggnad av bredband i
landsbygd.37
2.6.2

Regionalt arbete är viktigt

Flera typer av offentliga aktörer på regional nivå har inverkan på
bredbandsutbyggnaden, länsstyrelser, landsting/regioner38 och
samverkansorgan. I varje län innehar en av dessa aktörer det regionala
utvecklingsansvaret. Det handlar bl.a. om det strategiska och operativa arbetet
med hållbar regional tillväxt, där investeringar i och främjande av bredband kan
ingå. Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för att bredbandsmålen uppnås
och hantera bredbandsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet.39

Regeringens bredbandsstrategi 2016, s 37 f.
Se SOU 2016:1 Statlig infrastruktur som resurs, s. 41 f.
35 Regeringens bredbandstrategi 2016, s. 37.
36 Jfr regeringens bredbandsstrategi 2016, s. 15.
37 N2018/02871/D (delvis).
38 Det finns i huvudsak två typer av regioner, dels de regioner som regleras i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län och dels de regioner som istället består av frivilliga
kommunförbund. Den förstnämnda typen av regioner har direktvald styrning som väljs av medborgarna i
regionen medan den andra typen av region styrs av de representanter som de bildande kommunerna
väljer.
39 Regeringens bredbandstrategi 2016, s. 38.
33
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I bredbandsstrategin framhåller regeringen att det är positivt att
utbyggnadsbehovet av fast och trådlöst bredband beskrivs när bredband
uppmärksammas i regionala strategier eller planer.40
På regional nivå spelar bredbandskoordinationerna en viktig roll. Funktionen
regional bredbandskoordinering inrättades av regeringen i maj 2015 för
perioden 2015-2020. Sedan slutet av 2015 finns koordinatorer i samtliga län,
företrädesvis hos regionen men i något län hos länsstyrelsen och i några län
med delat ansvar mellan länsstyrelse och region. Koordinatorfunktionen ska
verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete i
bredbandsfrågor och agera kontakt gentemot bredbandsmarknadens aktörer.
De regionala koordinatorerna har en viktig roll i genomförandet av regeringens
bredbandsstrategi. I rollen ingår bl.a. att kartlägga bredbandstillgång, aktörer,
pågående och planerad utbyggnad samt framtida behov och utmaningar samt
att bidra till att sprida information om vilka områden i länet som har bristande
bredbandstäckning.41
Två aktörer som är knutna till staten genom PTS och som verkar på regional
nivå är Bredbandsforum och Länssamverkan bredband 2.0. Båda är en del av
regeringens bredbandsstrategi från 2009. Bredbandsforum utgör en plattform
för dialog och samverkan mellan olika marknadsaktörer, myndigheter och
organisationer med syftet att hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i
hela landet. Länssamverkan 2.0 är en samverkansgrupp för det arbete med itinfrastruktur som länsstyrelserna och Tillväxtverket bedriver inom ramen för
Europeiska jordbruksfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Arbetet i gruppen ska fokusera på stödgivningsfrågor, informationsspridning
och kompetensutveckling och uppdraget ska genomföras i dialog med berörda
myndigheter samt Bredbandsforum.
Det kan i sammanhanget även noteras att det finns exempel på regionala
samverkansorgan som tillhandahåller ett länsomfattande fibernät, såsom ACNet42 i Västerbottens län och IT Norrbotten AB43 i Norrbottens län. Ett annat
exempel på regionalt samarbete är att Region Halland, som efter en offentlig

Regeringens bredbandstrategi 2016, s.15 f.
Sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna Uppföljning av de regionala
bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016, mars 2018.
42 AC-Net är uppdelat på två bolag, AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB. Bolagen
ägs av Region Västerbotten tillsammans med privata aktörer. Se t.ex. http://www.ac-net.se/om-oss.
43 IT Norrbotten ägs av Region Norrbotten och länets kommuner, se t.ex. https://itnorrbotten.se/omoss/.
40
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upphandling ingått ett samarbetsavtal med IP-Only i syfte att uppfylla
regeringens bredbandsmål i Halland.44
2.7

Kommuner utan eget stadsnät

I kommuner utan eget stadsnät anläggs fibernät av privata aktörer och till viss
del av andra stadsnät. Det är enligt PTS uppskattningar ungefär 40 procent av
Sveriges kommuner som inte äger något eget fibernät. PTS har i den enkät som
riktats till kommuner utan stadsnät frågat varför kommunen valt att inte äga
fibernät. Kommunernas vanligaste svar är att de saknar resurser för att anlägga
fibernät (36 procent). Näst vanligast är att kommunerna anser att det är
marknadens uppgift att anlägga och drifta bredbandsinfrastruktur (28 procent).
20 procent angav att kommunen tidigare ägt stadsnät men sålt det till privat
aktör.
Av kommunerna utan stadsnät som svarat på PTS enkät uppger 83 procent att
de har någon form av samverkansavtal för fiberutbyggnad (se vidare kap. 4).
Den vanligast förekommande avtalspartnern är Telia och därefter IP-Only.
Ungefär 37 procent av kommunerna anger att samverkansavtal med privat
aktör ingicks efter upphandling eller annan liknande konkurrensutsättning.45
2.8

Värdekedjan för bredbandstjänster

I detta avsnitt beskrivs den s.k. värdekedjan för bredbandstjänster. Denna
består av de olika förädlingsnivåer som leder fram till att bredbandstjänster kan
erbjudas till slutkunderna, t.ex. internetabonnemang. Det handlar alltså om
produktions- eller förädlingstegen mellan den fysiska infrastrukturen (nätet)
och leveransen av slutkundstjänsterna. I avsnittet redovisas även hur olika
aktörer har valt att vertikalt integrera sin verksamhet, dvs. hur de placerar sig i
värdekedjan.
PTS analys av effekterna på utbyggnad och konkurrens av hur stadsnäten har
valt att vertikalt integrera sin verksamhet redovisas i kapitel 5.
2.8.1

Beskrivning av värdekedjan för bredbandstjänster

Bredbandsmarknadens värdekedja kan delas upp i fyra huvudsakliga
förädlingssteg. Varje länk i kedjan består av värdeskapande aktiviteter som
bidrar till att bredbandstjänster kan levereras till slutkunder.

T.ex. http://regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/infrastruktur/it-infrastruktur/omsamarbetet-med-ip-only-/fragor-och-svar-om-samarbetet-mellan-region-halland-och-ip-only-/.
45 Detta innebär att 37 procent av de svarande kommunerna valt detta svarsalternativ. Att övriga inte valt
det alternativet kan inte tolkas som att de har ingått exklusiva samarbetsavtal med privata aktörer eller inte
konkurrensutsatt avtalen.
44
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Det finns olika sätt att illustrera värdekedjan. Figuren nedan illustrerar
värdekedjan för bredband via fiber utifrån det sätt som PTS analyserat den
inom ramen för detta regeringsuppdrag.
Figur 2.6 Beskrivning värdekedja
Värdekedja för bredbandstjänster (fiber)

1. Passivt nät

Infrastruktur, svartfiber

2. Aktivt nät

Transmission, svartfibern
aktiveras med hjälp av aktiv
utrustning.

KOnivå

3. Kommunikation

Dirigerar och administrerar det
aktiva nätet. Erbjuder
abonnemang via plattform.

4. Tjänster

Tjänsteleverantörer ser till att
konsumenter får tillgång till
tjänster (ex. internet, telefoni,
tv)

De olika nivåerna kan vidare beskrivas enligt följande.
1. Passivt nät: Det passiva nätet (svartfiber) är själva fibertråden som läggs
ner i kanalisation i marken. Detta utgör det första steget i PTS analys. Även
byggnader och annan fysisk infrastruktur, t.ex. kanalisation, behövs för att
anlägga accessnät. Sådan infrastruktur omfattas inte av PTS analys. För
sådan infrastruktur gäller vidare utbyggnadslagen (se vidare i kapitel 3).
Tillgång till det passiva nätet är helt avgörande för att bredband ska kunna
levereras och är således den flaskhalsresurs som produktionen av bredband
utgår från och som förädlas i följande länkar i värdekedjan.
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Alla bredbandstjänster som når fram till slutkunden levereras över det
lokala accessnätet. Det är på det passiva fibernätet som aktiv utrustning kan
installeras (nästa nivå), antingen av nätägaren själv eller av en grossistkund
som köper tillträde till nätet (svartfibertillträde). Grossistkunden kan vara
antingen en kommunikationsoperatör eller en tjänsteleverantör.
2. Aktivt nät: På nästa nivå aktiveras nätet vilket innebär möjlighet att skicka
signaler genom fibernätet. Detta görs genom att aktiv utrustning installeras
i den fysiska förbindelsens båda ändar vilket gör det möjligt att transportera
data i nätet och att en bredbandsanslutning går att upprätta.
Nätägaren kan själv välja att installera den aktiva utrustningen, alternativt
erbjuda tillträde till den passiva nivån till en annan operatör som aktiverar
nätet.
När nätägaren väljer att inte aktivera nätet i egen regi upphandlas/anlitas
ofta en s.k. kommunikationsoperatör för att utföra dessa funktioner. Att
inneha den aktiva utrustningen innebär också att operatören har att sköta
drift och övervakning av nätet och dess utrustning. Denna övervakning
sker dygnet runt för att förhindra att fel uppstår och att åtgärda fel som
inträffat.
3. Kommunikationsnivå: På denna nivå erbjuds en plattform som möjliggör
att innehållstjänster från tjänsteleverantörer kan erbjudas till slutkunderna.
Nätägaren kan välja att utföra kommunikationsoperatörsfunktionerna i
egen regi, upphandla/anlita en extern aktör eller endast upplåta nätet till
annan aktör utan att lägga sig i vad tillträdande aktör gör med tillträdet
(dvs. om denne är kommunikationsoperatör med en plattform eller en
operatör som levererar egna slutkundstjänster).
Kommunikationsoperatörens uppgift på denna nivå är att sammanföra och
presentera olika tjänsteleverantörers innehåll som slutkunderna kan välja
mellan på ett enklare sätt än om de inte hade sammanförts av en och
samma aktör. Kommunikationsoperatören presenterar utbudet i ett eget
gränssnitt där slutkunderna kan välja bland olika tjänsteleverantörer och
mellan olika typer av abonnemang med olika hastigheter och innehålls- och
tilläggstjänster. Genom en öppen plattform ges valfrihet för slutkunderna
och konkurrens mellan tjänsteleverantörer. Det förekommer att den aktör
som är kommunikationsoperatör även tillhandahåller slutkundstjänster,
som då ingår i det urval av tjänsteleverantörer som finns på plattformen.
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4. Tjänster: Den tjänsteleverantör som slutkunden valt för leverans av sitt
internetabonnemang ser till att konsumenten får tillgång till de tjänster de
beställt och tar betalt av kunden. Slutkundstjänster är t.ex. internet, telefoni
och tv men det kan även vara fastighetstjänster såsom tvättstugebokning,
smarta energitjänster och larm. Tjänsterna beställs från
tjänsteleverantörernas egna hemsidor.
Ett flertal tjänsteleverantörer verkar endast på denna nivå och dessa köper
tillträde till nätet från kommunikationsoperatören för att kunna leverera
tjänsten till slutkunden. Tjänsteleverantörer kan även köpa tillträde till
passivt nät.
Ovan delas värdekedjan upp i fyra huvudsakliga nivåer. De två nivåerna på
vilka kommunikationsoperatörer agerar (nivå 2 och 3) består av ett antal
funktioner som ytterligare kan delas mellan olika aktörer. Dessa olika
funktioner kommer dock inte beskrivas närmare i denna rapport eftersom de
huvudsakligen är tekniska funktioner och inte är direkt relevanta för denna
rapport.
2.8.2

Begreppet öppna nät

På marknaden använder olika aktörer ofta begreppet ”öppna nät”. PTS kan
konstatera att begreppet kan ha olika innebörd och kan avse
tillträdesmöjligheter på olika nivåer i värdekedjan som den beskrivs ovan.
Ibland avses tillträde till nätet på alla nivåer, inklusive passiv nivå (svartfiber)
och ibland tillträde enbart på kommunikationsoperatörsnivå.
2.8.3

Olika aktörers placering i värdekedjan

Det föreligger en stor variation när det gäller hur olika aktörer valt att placera
sig i värdekedjan, allt mellan att själv utföra alla steg i värdekedjan till att
värdekedjan delas upp och varje förädlingsnivå utförs av en separat aktör.
För stadsnäten innebär detta att t.ex. att kommunikationsoperatörsrollen ibland
utförs av stadsnätet själv (i egen regi) och ibland, helt eller delvis vad gäller de
ingående funktionerna, av en extern kommunikationsoperatör som i regel
också är tjänsteleverantör. Det förekommer att olika stadsnät har gått samman
och genom ett gemensamt bolag bedriver verksamhet som
kommunikationsoperatör i de samarbetande stadsnäten. Några stadsnät
tillhandahåller även slutkundstjänster, det genom att finnas med som val på
den egna kommunikationsoperatörsplattformen. Stadsnätens olika grad av
vertikal integration eller placering i värdekedjan beskrivs vidare i kapitel 5.
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De största privata nätägarna i Sverige är som konstaterats ovan Telia och
IP-Only. Telia är helt vertikalt integrerat, dvs. företaget är verksamt i samtliga
led i värdekedjan i sitt eget fibernät. Telia bedriver även verksamhet i sitt eget
nät som kommunikationsoperatör med en egen plattform, det genom
produkten Telia Öppen Fiber. Telia är då en av flera andra tjänsteleverantörer
som slutkunden kan välja mellan. IP-Only är kommunikationsoperatör i sitt
fibernät och tillhandahåller en plattform för val av tjänsteleverantör, utan att
själv vara tjänsteleverantör.
Det finns ett antal privata aktörer som är kommunikationsoperatör i andras
nät, t.ex. stadsnät eller fastighetsnät. Dessa är t.ex. Zitius som ägs av Telia, Itux
som ingår i samma koncern som Com Hem AB, och Open Universe som
tillhör Telenor. Av kopplingen till ägaren följer att respektive
kommunikationsoperatör även tillhandahåller egna (ägarens) slutkundstjänster
på plattformen.
Statliga Teracom meddelade i maj 2018 att samtliga kundavtal inom området
kommunikationsoperatörstjänster säljs till Zitius och att Teracom därmed
kommer att lämna kommunikationsoperatörsmarknaden under andra hälften
av 2018.46
Den för närvarande enda helt fristående kommunikationsoperatören är
ViaEuropa Sverige AB. Bolaget äger alltså varken nät, säljer slutkundstjänster
eller ingår i samma koncern med bolag som gör det.
På tjänstenivån finns det ett stort antal operatörer som tillhandahåller tjänster
för internet, tv och telefoni och som inte är vertikalt integrerade i något annat
led i värdekedjan. Förutom tjänsteleverantörer som bedriver verksamhet i hela
landet, finns det i olika uträckning lokala leverantörer av slutkundstjänster.
I tabellen nedan listas de vanligaste affärsmodellerna för vertikal integration.
Med ”KO” avses kommunikationsoperatör och med ”TL” avses
tjänsteleverantör.

Teracom AB har sedan 2015 erbjudit drift- och kommunikationsoperatörstjänster till stadsnät och
fastighetsägare. Se pressmeddelande från Teracom den 2 maj 2018, https://www.teracom.se/omteracom/Pressrum/#/pressreleases/teracom-laemnar-ko-marknaden-2494650.
46
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Tabell 2.3 Affärsmodeller
Nätmodell Beskrivning
1
Vertikalt integrerad operatör, nät, KO och TL
med samma ägare
2
Nätägare med egen KO men ingen
slutkundsförsäljning
3
Nätägare med extern oberoende KO
4
Nätägare som endast tillhandahåller
svartfiber (passivt tillträde)
5
Nätägare med extern KO som även är TL
6
"Öppet nät", nätägare med egen KO och TL

2.8.4

Exempel
Telia
IP-Only
Vissa stadsnät
Stokab
Vissa stadsnät
Telia Öppen fiber

Betalningsströmmar i nät med en extern
kommunikationsoperatör

Det förekommer en rad olika betalningsmodeller på marknaden avseende
kommunikationsoperatörsrollen. Ofta innebär betalningsmodellen att
kommunikationsoperatören betalar nätägaren för att få bedriva verksamheten i
nätet, dvs. näthyra. Kommunikationsoperatören kan i sin tur ta ut en nätavgift
från tjänsteleverantörerna på plattformen och ibland även från slutkunderna.
Slutkunderna betalar även för de tjänster de valt, vanligtvis till
tjänsteleverantören direkt. Kommunikationsoperatören betalar i regel näthyra
till accessnätägaren och i förekommande fall till ägaren av fastighetsnät.
PTS vill förtydliga att myndigheten inte beaktar i vilken riktning
betalningsströmmarna går när det i rapporten uttrycks att nätägaren ”anlitar”
eller ”upphandlar” en kommunikationsoperatör. I stället handlar det om att
nätägaren valt att uppdra åt en kommunikationsoperatör att drifta nätet och
utföra olika tjänster på nivå 2 och 3, snarare än att nätägaren gör det i egen
regi. Hur betalningsströmmarna går behandlas därmed inte vidare i denna
rapport.
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3

Rättsliga aspekter avseende
kommunal stadsnätsverksamhet

Sammanfattning













3.1

När kommunerna bedriver stadsnätsverksamhet, dvs. äger och
tillhandahåller fibernät och bedriver verksamhet i värdekedjan, agerar
de på marknaden i konkurrens med andra privata aktörer.
Kommunalägda stadsnät lyder under särskilda lagar och regler.
Kommunallagens regler om kommunal kompetens sätter ramar för
vad kommunerna får göra. Kommunerna får enligt kommunallagen
ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning
till kommunens område eller deras medlemmar
(lokaliseringsprincipen).
Det saknas rättspraxis vad gäller frågan i vilken utsträckning
kommunal verksamhet på mer förädlad nivå i värdekedjan än
nätinnehav ryms inom den kommunala kompetensen.
Kommunallagen avgör även hur kompetensenliga verksamheter får
bedrivas, t.ex. avseende att självkostnadsprincipen ska gälla om inte
undantag finns.
Kommunala åtgärder och verksamheters förenlighet med
kompentensreglerna kan endast prövas genom laglighetsprövning,
vilket förutsätter att kommunmedlemmar överklagar kommunala
beslut inom tre veckor.
Det finns vidare särskilda regler för offentliga aktörer i
konkurrenslagen och i lagarna om offentlig upphandling.

Inledning

När kommuner bedriver verksamhet genom att äga och driva fibernät
(stadsnätsverksamhet) görs detta på marknaden där det även finns privata
aktörer. Eftersom kommuner och kommunala bolag är offentliga aktörer lyder
de delvis under andra typer av regelverk än de privata aktörerna.
I detta kapitel beskrivs inledningsvis hur kommuner enligt kommunallagen kan
organisera och styra stadsnät. Därefter beskrivs de delar av kommunallagen
som sätter ramarna för kommunal stadsnätsverksamhet. Den
kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen beskrivs särskilt i kapitel 6. Vidare
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berörs kort relevanta delar av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
konkurrenslagen (2008:595) och reglerna om offentlig upphandling.47
3.1.1

Kommuners organisation

Reglerna om kommunernas organisation finns i kapitel 3 i kommunallagen.
Det står en kommun relativt fritt att organisera sig och sin verksamhet.
Organisationen utgår från kommunfullmäktige, som är det direktvalda
beslutande organet. Utöver fullmäktige är kommunerna enligt kommunallagen
skyldiga att ha en kommunstyrelse och revisorer. Vissa nämnder är också
obligatoriska, men utöver detta är kommunen fri att välja sin organisation.
Det är kommunfullmäktige som har den yttersta beslutanderätten i en
kommun när det gäller för kommunen principiella frågor eller frågor som är av
större vikt för kommunen. Fullmäktige beslutar inte i alla typer av ärenden utan
kan delegera beslutanderätt i ett ärende, eller en viss grupp av ärenden, till en
nämnd.
Nämnderna förbereder ärenden till kommunfullmäktige, har egen
beslutanderätt i vissa frågor och ansvarar i regel för de kommunala
förvaltningar som utför det faktiska arbetet. Kommunstyrelsen, som är en
obligatorisk nämnd, ska enligt kommunallagen leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
verksamheter som bedrivs i bolagsform.
Med undantag för myndighetsutövning och vissa uppgifter som ska skötas av
en kommunal nämnd, får kommunfullmäktige besluta att överlåta skötseln av
kommunala angelägenheter till ett bolag (3 kap. 11 § kommunallagen). Enligt
huvudregeln ska ett beslut om bildande av ett kommunalt aktiebolag fattas av
kommunfullmäktige.48
3.1.2

Styrning av stadsnät

Stadsnät drivs antingen i förvaltningsform eller i bolagsform. Beroende på i
vilken form ett stadsnät bedrivs har kommunen olika vägar att utöva styrning.
För stadsnät i förvaltning gäller samma ordning som för övriga kommunala
verksamheter. Stadsnätet tillhör i detta fall en förvaltning, under ansvar av en
förvaltningschef, som rapporterar till och styrs av en nämnd. Ett stadsnät i
förvaltning kan ha viss egen beslutanderätt där delegation finns. I övrigt
hänskjuts beslut till nämnden, kommunstyrelsen eller till kommunfullmäktige
Se även SOU 2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden som går igenom olika regelverk som påverkar
kommunernas möjlighet att agera på bredbandsområdet.
48 Kastberg, Kommunala aktiebolag – en handbok, 2015, s.18.
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beroende på beslutens vikt och karaktär (se 3, 5 och 6 kap. kommunallagen).
Något särskilt krav på ägardirektiv gäller inte för stadsnät i förvaltning.
Stadsnätsverksamhet bedrivs ofta i bolagsform. Enligt 10 kap. 3 §
kommunallagen ska kommunfullmäktige i samband med att en kommunal
uppgift lämnas till ett kommunalt helägt bolag fastställa det kommunala
ändamålet med verksamheten och också ange de kommunala befogenheterna
som utgör ramen för bolagets verksamhet i bolagsordningen. Fullmäktige ska
också utse bolagets styrelse och minst en lekmannarevisor, vilket ger insyn i
bolaget. I bolagsordningen ska också säkerställas att fullmäktige ska få ta
ställning till frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. På
detta sätt utövar kommunfullmäktige kontroll över kommunala helägda bolag.
Om det istället är ett delägt kommunalt bolag som ska ha hand om en
kommunal angelägenhet ska kommunfullmäktige enligt 10 kap. 4 §
kommunallagen se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en
sådan omfattning som är rimlig med hänsyn till kommunens respektive annan
parts ägarandel, samt med hänsyn till verksamhetens art och omständigheterna
i övrigt. När delägarna är kommuner gäller de kommunalrättsliga principerna
fullt ut.49
Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen är det kommunstyrelsen som har
tillsynsansvaret över de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska årligen
pröva om den verksamhet som ett bolag har bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för den kommunala kompetensen. Om kommunstyrelsen
finner att så inte är fallet, ska den enligt 6 kap. 9 § kommunallagen lämna
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
För ett aktiebolag gäller även aktiebolagslagens (2005:551) regler, t.ex. avseende
bolagsordning. Aktiebolag ska ha en bolagsordning som reglerar ramarna för
bolagets verksamhet. Bolagsordningens innehåll bestäms av ägaren vid
bolagsstämman. Eftersom bolagsordningen är av stor vikt för bolaget ska
beslutet underställas kommunfullmäktige.50
Enligt aktiebolagslagen ska aktiebolag som utgångspunkt drivas i syfte att
generera vinst åt aktieägarna. Det måste därför framgå av bolagsordningen om
bolaget helt eller delvis ska ha ett annat syfte än att ge vinst åt ägarna (3 kap. 3
Om en kommun äger ett bolag tillsammans med privata aktör fullmäktige se till att de kommunala
principerna gäller i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art
och omständigheterna i övrigt, se 10 kap. 4 § kommunallagen.
50 Kastberg, Kommunala aktiebolag – en handbok, 2015, s.47-48.
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§ aktiebolagslagen). Enligt kommunallagen gäller istället att kommunal
näringsverksamhet inte ska bedrivas i vinstsyfte och att självkostnadsprincipen
ska tillämpas (2 kap. 6 och 7§§ kommunallagen, se vidare nedan).
För kommunala bolag beslutar kommunfullmäktige även om ägardirektiv som
bolagen ska följa. Ett ägardirektiv måste för att vara aktiebolagsrättsligt
bindande också antas av bolagsstämman för bolaget. Det räcker således inte att
enbart besluta om ägardirektivet i t.ex. kommunfullmäktige.51 Ägardirektiv ger
en möjlighet för kommunen att styra ett stadsnät som bedrivs som hel- eller
delägt kommunalt bolag med avseende på verksamhetens syfte och inriktning.
En sådan inriktning kan t.ex. vara att kommunens verksamheter eller invånare
ska ha tillgång till snabbt bredband.
Hur kommunerna enligt PTS mening kan och bör styra stadsnäten behandlas
vidare i kapitel 4.
3.2

Regler om kommunal kompetens

Enligt 14 kap. 2 § regeringsformen ska kommunerna sköta lokala och regionala
angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. I 3
§ samma kapitel stadgas också att en inskränkning i den kommunala
självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål som har föranlett den.
Kommunallagen innehåller regler om den s.k. allmänna kommunala
kompetensen. De exakta gränserna för den kommunala kompetensen regleras
inte i kommunallagen. Det har att göra med att kommunernas förutsättningar
varierar, t.ex. beroende på storlek, demografisk struktur och geografiskt läge. I
kommunallagen ges därför endast ramarna för den kommunala kompetensen
och det är förvaltningsdomstolarna som har att avgöra var gränserna går i det
enskilda fallet.52 Därutöver kan kommunal kompetens följa av
kompetensutvidgande speciallagar (specialkompetens).
Regler om kommunal kompetens avgränsar både vilka åtgärder eller
verksamheter som en kommun får vidta, bedriva eller stödja ekonomiskt, men
också hur kommunen ska bedriva en verksamhet som i sig är kompetensenlig.
3.2.1

Den allmänna kommunala kompetensen

Den grundläggande bestämmelsen om vad en kommun får göra återfinns i 2
kap. 1 § kommunallagen. Av bestämmelsen följer att kommunerna själva får ha
hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
51
52

Kastberg, Kommunala aktiebolag – en handbok, 2015, s. 236.
Indén, Kommunen som konkurrent, 2008, s. 39.
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kommunens område eller till deras medlemmar. För att avgöra om en
verksamhet är av allmänt intresse ska bedömas om det är lämpligt,
ändamålsenligt och skäligt att kommunen ägnar sig åt den.53 I praxis har vidare
utvecklats en proportionalitetsprincip som innebär att en kommunal
verksamhet för att anses kompetensenlig ska stå i rimlig proportion till den
nytta som genereras för kommunen och dess medlemmar.54
I praxis har även accepterats att kommunerna bedriver verksamhet när det
handlar om s.k. anknytningskompetens eller tillfällig överskottskapacitet.
Anknytningskompetens kan föreligga om en verksamhet som inte är
kompetensenlig bedrivs i ett nära och naturligt samband med verksamhet som
är kompetensenlig. Den anknytande verksamheten ska också vara av mindre
omfattning än den kompetensenliga verksamheten och inte vara avsedd att ge
vinst.55 Ett typexempel på detta är att en kommun bedriver kioskverksamhet i
den egna simhallen.56 Kommuner kan också sälja tillfällig överskottskapacitet
av intern produktion. Sådan verksamhet får dock inte vara av stadigvarande
karaktär och kommunal verksamhet får således inte överdimensioneras för att
skapa utrymme för att kunna sälja ett överskott av tjänster.57
För verksamhet som bedrivs utifrån ett allmänt intresse innehåller
bestämmelsen i 2 kap. 1 § olika kompetensbegränsande principer. En sådan
princip är lokaliseringsprincipen, vilken alltså behandlas i kapitel 6.
Kommunerna får heller inte utföra uppgift som ankommer på annan58 eller ge
understöd till enskild eller till enskilt företag.59 Av kommunallagen följer vidare
att kommunen måste behandla sina medlemmar lika och inte om det inte
föreligger sakliga skäl. Kommunen får heller inte, annat än om det finns
synnerliga skäl, fatta beslut med retroaktiv verkan som påverkar medlemmarna
negativt.60

Prop. 1990/91:117 Om en ny kommunallag, s. 148.
Bohlin, Kommunen som konkurrent, 2016, s. 107 och 108.
55 Se RÅ 1992 ref. 61.
56 Bohlin, Kommunen som konkurrent, 2016, s. 121.
57 Bohlin, Kommunen som konkurrent, 2016, s. 122 och 123. Se även RÅ 1993 ref. 12.
58 Kommunen får enligt 2 kap. 2 § kommunallagen inte bedriva verksamhet som endast ska bedrivas av
staten, annan kommun eller av någon annan. I praxis har exempel på detta varit t.ex. utrikespolitik och
försvar, se Bohlin, Kommunen som konkurrent, 2016, s. 113.
59 Detta eftersom det inte är ett allmänintresse enligt 2 kap. 1 § kommunallagen att stödja enskild. I
glesbygdsområden, där avstånden mellan olika serviceinrättningar är långa, kan bortfall av enskild service,
t.ex. avsaknad av en livsmedelsbutik eller en bensinstation, medföra att en kommun har rätt att
ekonomiskt stödja en innehavare om stödet är nödvändigt för att uppnå en viss minimistandard av
kommersiell service åt hushållen. Se prop. 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling, s. 228 f.
60 2 kap. 2 och 3 §§ kommunallagen.
53
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Inom ramen för den verksamhet som en kommun bedriver gäller vidare krav
på tillämpning av den s.k. självkostnadsprincipen (se vidare nedan).
Kommunal näringsverksamhet

I kommunallagen finns en bestämmelse som särskilt reglerar kommunernas
kompetens att bedriva näringsverksamhet. Enligt 2 kap. 7 § kommunallagen får
kommuner bedriva näringsverksamhet om den går ut på att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen och
verksamheten drivs utan vinstsyfte. Den verksamhet som kommunerna har rätt
att engagera sig i brukar kallas för sedvanlig kommunal näringsverksamhet.61
Enligt förarbetena till kommunallagen ska kommunerna endast vid mycket
speciella förhållanden vara verksamma inom det egentliga näringslivsområdet.62
Som utgångspunkt motiveras detta av att det privata näringslivet inte ska
behöva konkurrera med kommunala aktörer som har andra förutsättningar att
bedriva verksamheten, t.ex. beträffande finansiering genom skatter, vilket gör
att det finns en risk att privata och kommunala aktörer inte konkurrerar på lika
villkor (jfr avsnitt om ekonomisk teori i 5 kap.).63
För att minska konfliktytorna mellan kommunal och privat verksamhet
innehåller konkurrenslagen också särskilda bestämmelser rörande
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, vilka beskrivs närmare nedan.
3.2.2

Kommunal kompetens och bredbandsverksamhet

Det har i olika sammanhang diskuterats i vilken utsträckning kommunal
stadsnätsverksamhet faller inom den kommunala kompetensen. PTS kan
konstatera att det inte finns någon reglering i speciallag om kommunal
kompetens på bredbandsområdet. Kompetensenligheten ska därför bestämmas
av reglerna i kommunallagen om den allmänna kommunala kompetensen.
Det finns endast begränsad praxis på området. Förvaltningsrätten i Malmö har
funnit att uppstarten av ett kommunalt bolag för att ”bedriva och tillhandahålla
bredband” faller inom den kommunala kompetensen. I domen konstateras att
så är fallet eftersom det finns ett allmänintresse i att förse kommuninvånarna
med bredband.64
I domen preciseras inte närmare vad som ingår i att bedriva och tillhandahålla
bredband. Det kan dock noteras att kommunen i det aktuella fallet valt att
Prop. 2016/17:171 En ny kommunallag, s. 303.
Prop. 2016/17:171 En ny kommunallag, s. 304.
63 Jfr t.ex. Indén, Kommunen som konkurrent, 2008, s. 40 f.
64 Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2014-05-20 i mål nr 10045-13 m.fl.
61
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investera i eget fibernät men avsåg att anlita en extern operatör för drift av
nätet.65 Förvaltningsrätten bör därmed bara anses ha tagit ställning till själva
innehavet av ett bredbandsnät, inklusive uthyrning av nätet på grossistnivå.
I vilken utsträckning och under vilka förhållanden det ligger inom den
kommunala kompetensen eller inte att bedriva bredbandsverksamhet på mer
förädlad nivå i värdekedjan är såldes inte fastställt i praxis. PTS vill återigen
framhålla att det i detta uppdrag inte ingår att utreda i vilken uträckning olika
typer av bredbandsverksamheter faller inom den allmänna kommunala
kompetensen.
3.2.3

Särskilt om självkostnadsprincipen och kommunal
bredbandsverksamhet

Självkostnadsprincipen får ses mot bakgrund av att kommunerna enligt
2 kap. 5 § kommunallagen har rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter
som de tillhandahåller på frivillig grund. Enligt självkostnadsprincipen, som
framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen, får inte avgifterna vara högre än
kostnaden för att tillhandahålla tjänsten eller varan. Syftet med
självkostnadsprincipen är att skydda kommunmedlemmarna mot kommunal
monopolprissättning och från extra beskattning av avgiftskollektivet. Som
huvudregel gäller principen allt kommunalt avgiftsuttag, oberoende av om
verksamheten bedrivs i förvaltning eller i bolagsform. Om regler finns i
speciallag kring hur avgiftsuttaget ska ske gäller dessa före
självkostnadsprincipen.66
På flera områden där verksamheter bedrivs i konkurrens med andra aktörer har
det ansetts motiverat med lagstadgade undantag från självkostnadsprincipen.
Lagstiftaren har då föreskrivit att verksamheten ska bedrivas på affärsmässig
grund. Så har t.ex. gjorts för olika verksamheter som omfattas av undantag från
lokaliseringsprincipen. Syftet med undantag från självkostnadsprincipen har
varit att kommunala aktörer inte ska kunna snedvrida konkurrensen genom sin
verksamhet.67
Av 2 kap. 7 § kommunallagen följer vidare att kommunerna inte får bedriva
bolag som har till syfte att ge vinst åt ägarna, vilket brukar uttryckas som att det
är förbjudet för kommunen att bedriva spekulativ näringsverksamhet. Något
absolut förbud mot vinst i en verksamhet finns dock inte. I vilken utsträckning

Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2014-05-20 i mål nr 10045-13 m.fl., s 6.
T.ex. prop. 2016/17:171 En ny kommunallag, s. 302.
67 Se t.ex. SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling, s 85 f. Jfr även bl.a. prop. 1993/94:162 Handel med
el i konkurrens, och prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m.
65
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verksamheten får ge överskott och hur detta ska användas får bedömas med
tillämpning av självkostnadsprincipen.
Enligt aktiebolagslagen ska aktiebolag däremot som huvudregel bedrivas i
vinstsyfte. Om ett bolags verksamhet helt eller delvis ska ha ett annat syfte än
att ge vinst, ska detta anges i bolagsordningen. Detta innebär att
självkostnadsprincipen måste fastslås i ett kommunalt bolags bolagsordning för
att aktiebolagsrättsligt vara tillämplig på bolaget.68
Det finns mot denna bakgrund stöd i förarbeten, rättspraxis och doktrin för att
självkostnadsprincipen aktiebolagsrättsligt endast gäller kommunala bolag i den
mån principen är inskriven i bolagsordningen. Slutsatsen kan dock ifrågasättas
med hänvisning till att den strider mot själva syftet med självkostnadsprincipen,
som är att skydda medborgarna, och kravet på uttryckligt undantag i lag.69
PTS kan konstatera att det kommunalrättsligt inte finns något undantag i lag
från självkostnadsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet. PTS
utredning indikerar dock att bland kommunala aktörer råder osäkerhet kring
huruvida självkostnadsprincipen gäller för kommunal bredbandsverksamhet.
Exempelvis tycks bredbandsverksamhet inte sällan bedrivas tillsammans med
sådan energiverksamhet (el och fjärrvärme) som enligt lag ska bedrivas på
affärsmässig grund.70 SKL anför också på sin hemsida att stadsnätsverksamhet
som drivs i bolagsform bör bedrivas på affärsmässiga grunder för att inte
snedvrida konkurrensen mot privata bredbandsaktörer.71
Kammarrätten i Göteborg har funnit att ett kommunalt energibolag inte var
bunden av självkostnadsprincipen i sin stadsnätsverksamhet, det med
hänvisning till LEK. Kammarrätten konstaterade att fibernät omfattas av LEK
och ansåg därmed att tillämpning av självkostnadsprincipen var utesluten
eftersom LEK syftar till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra
Prop. 1993/94:188 Lokal demokrati, s. 82.
Diskussionen redovisas t.ex. i Indén, Kommunen som konkurrent 2008, s. 59 f. I RÅ 1992 ref. 52 uttalade
Regeringsrätten att självkostnadsprincipen inte per automatik omfattade kommunal verksamhet som
bedrivs i bolagsform, varför domstolen fann att det kommunala bolaget ifråga inte var bunden av
självkostnadsprincipen.
70 I förarbetena till ellagen anges att det, eftersom självkostnadsprincipen är en grundläggande kommunal
princip, är det viktigt undantag från principen begränsas till sådan verksamhet som faktiskt omfattas av
undantag. och att det därför inte ska vara möjligt att i el-, fjärrvärme-, eller naturgasverksamhet inräkna
verksamheter från andra områden och därmed undanta dessa. Se prop. 1993/94:162 Handel med el i
konkurrens, s. 128.
71https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/bredbandelektroniskinfrastruktur/stad
snat/mojligaagarformer.14116.html, 2018-06-12.
68
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och effektiva elektroniska kommunikationer, samt att syftet bl.a. ska uppnås
genom att konkurrensen på området främjas.72
Mot denna bakgrund kan PTS konstatera att det tycks råda osäkerhet bland de
kommunala aktörerna i vilken utsträckning självkostnadsprincipen gäller för
bredbandsverksamhet.
3.2.4

Laglighetsprövning

Eftersom kommunernas rätt att bedriva stadsnätsverksamhet inte är
särreglerad i speciallag, och därför får bedömas utifrån den allmänna
kompetensen i kommunallagen, kan verksamhetens art och omfattning
kommunalrättsligt endast prövas enligt institutet laglighetsprövning som
regleras i 13 kap. kommunallagen.
Det är endast kommunmedlemmar73 som har möjlighet att överklaga
kommunala beslut genom laglighetsprövning. Ett sådant överklagande ska ha
kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet
tillkännagavs på kommunens anslagstavla och innehålla de omständigheter som
överklagandet grundas på.
Eftersom endast beslut fattade av fullmäktige, kommunalförbund eller av
nämnder kan överklagas genom laglighetsprövning träffar detta institut inte
beslut som fattas av kommunala bolag. Vill en medborgare pröva lagligheten
av verksamheten i kommunalt stadsnätsbolag måste denne således överklaga
antingen beslutet att starta verksamheten, som fattas av fullmäktige, eller något
av de beslut som fullmäktige löpande fattar i förhållande till bolaget.
Överklagande i det senare fallet omfattar dock endast det beslutet avser och
inte verksamheten i sin helhet. Det är endast lagligheten av ett beslut som kan
prövas, inte lämpligheten.
Det kan således konstateras att utrymmet att få till en prövning av kommunal
verksamhet är snävt. De kommunala stadsnätsbolagen kan därför till stor del
bedriva sin verksamhet utan särskild kommunalrättslig tillsyn. Detta leder till
att kommunal styrning av bolaget är viktig för att säkerställa att verksamheten
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt inom kommunalrättens ramar.

Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-07-01 i mål nr 760-15, s. 5.
Medlem är enligt 1 kap. 5 § kommunallagen den som är folkbokförd, äger fast egendom eller betalar
kommunalskatt, i kommunen.
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3.3

Lagen om elektronisk kommunikation

Företag som agerar på bredbandsmarknaden omfattas av lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation (LEK). Lagen, som bygger på EU-direktiv,74
omfattar alla som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och
kommunikationstjänster. Kommuner eller kommunala bolag som råder över
ett allmänt kommunikationsnät, som stadsnäten gör, utgör operatörer i lagens
mening och omfattas av olika skyldigheter som följer av lagen. Bland annat
innehåller lagen bestämmelser om anmälan, anmälningsavgift, driftsäkerhet och
integritet. PTS utövar tillsyn över bestämmelserna i LEK och över föreskrifter
och beslut som myndigheten fattar med stöd av lagen.
Även konkurrensreglering beslutas med stöd av LEK. Lagen syftar till att ge
enskilda och myndigheter tillgång till säkra och effektiva elektroniska
kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska
kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet. Målet ska uppnås genom
konkurrensfrämjande åtgärder.75 I syfte att skapa effektiv konkurrens ska en
operatör som har ett betydande inflytande på en viss marknad åläggas
skyldigheter om t.ex. tillträde, insyn och pris.76
PTS fastställer marknader och ålägger skyldigheter för aktörer med betydande
inflytande genom så kallade SMP-beslut (SMP står för significant market power).
På den bredbandsmarknad som för närvarande är reglerad, marknaden för
lokalt tillträde till nätinfrastruktur, har PTS beslutat att Telia har ett betydande
inflytande och ålagt företaget ett antal skyldigheter för att förhindra ett
beteende som hämmar konkurrensen.77 Idag finns det inte något stadsnät som
ålagts skyldigheter genom ett SMP-beslut. Marknaderna ska ses över
regelbundet och PTS gör därför nya analyser ungefär var tredje år.
I sammanhanget kan därutöver bestämmelserna om driftsäkerhet i 5 kap. 6 b
och 6 c §§ LEK nämnas. Operatörer som omfattas av bestämmelserna, bl.a.
stadsnät, är skyldiga att vidta åtgärder som säkerställer att verksamheten
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002-03-07: 2002/21/EG av
den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och
kommunikationstjänster (ramdirektivet), 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektivet), 2002/19/EG av om tillträde
till samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet),
2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster inom sektorn för elektronisk kommunikation
(direktivet om samhällsomfattande tjänster) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002-07-12
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn
för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation).
75 1 kap. 1 § LEK.
76 Se 4 och 8 kap. LEK.
77 PTS beslut 2015-02-19, dnr 11-9306.
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uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Med driftsäkerhet avses främst
upprätthållande av funktion och tillgänglighet, men även uthållighet vid
extraordinära händelser. PTS har förtydligat vilka åtgärder som operatörer ska
vidta för att anses efterleva lagens krav på driftsäkerhet i föreskrifter.78
Operatörer ska även rapportera in störningar eller avbrott till PTS. PTS har
med stöd av bestämmelserna i LEK utfärdat föreskrifter som anger när och
hur sådan rapportering ska ske.79
3.4

Offentlig upphandling

Kommunerna och de kommunala bolagen utgör upphandlande myndigheter
som är skyldiga att tillämpa reglerna om offentlig upphandling när de gör inköp
eller ingår olika typer av avtal med ekonomiska villkor. På bredbandsområdet
aktualiseras såväl lagen (2016:1146) om offentlig upphandling, LOU och lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner, LUK.80
Det finns olika undantag från upphandlingsskyldigheten vad avser både
kontrakt enligt LOU och koncessioner enligt LUK. På bredbandsområdet
aktualiseras särskilt det s.k. teleundantaget i 3 kap. 6 § LOU och i 3 kap. 4 §
LUK. Teleundantaget innebär att reglerna om upphandling inte gäller för
kontrakt eller koncessioner som huvudsakligen syftar till att ge en
upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva ett allmänt
kommunikationsnät, eller för allmänheten tillhandahålla en elektronisk
kommunikationstjänst. I rättspraxis har t.ex. fastslagits att ett stadsnätsbolag
inte behövde tillämpa LOU för inköp av juridiska tjänster.81
Enligt rättspraxis är teleundantaget däremot inte tillämpligt om en kommun
eller ett kommunalt bolag väljer att låta ett privat företag tillhandahålla eller
driva nät åt kommunen. Då utför myndigheten inte någon verksamhet som
omfattas av teleundantaget.82
Det föreligger vidare undantag från upphandlingsskyldighet vid vissa
kommunala samarbeten och för interna kontrakt (3 kap. 11-18 §§ LOU och
3 kap. 13-20 §§ LUK). Undantaget för samarbetsavtal mellan kommuner eller
landsting, det s.k. Hamburgundantaget, gäller för avtal om offentliga tjänster
för att nå ett gemensamt mål. Om avtalet har sitt ursprung enbart i den ena
partens behov är det inte fråga om ett samarbete utan om ett köp. Alla
PTSFS 2015:2 Föreskrifter om krav på driftsäkerhet.
PTSFS 2012:2 Föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning.
80 T.ex. bör avtal om att vara kommunikationsoperatör i annans nät kunna utgöra en tjänstekoncession,
jfr Kammarrätten i Göteborg, dom 2015-04-24 i mål nr 3684-14.
81 Kammarrätten i Stockholm, dom 2010-09-07 i mål nr 143-10.
82 Kammarrätten i Göteborg, dom 2015-04-24 i mål nr 3684-14 och Kammarrätten i Sundsvall, dom
2015-06-10 i mål nr 2902-14.
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samarbetsparter ska också bidra till utförandet av uppdraget i någon mån. Om
det förekommer ekonomisk kompensation mellan parterna får den inte avse
mer än kostnadstäckning. Undantaget för interna kontrakt, det s.k. Teckalundantaget, gäller enkelt uttryckt fall där den upphandlande myndigheten och
den part som den ingår avtal med ingår i samma koncern och huvuddelen av
den verksamhet som berörs bedrivs mellan de inblandade enheterna.
PTS konstaterar att det sammantaget finns olika undantag som kan vara
tillämpliga när det gäller kommunal bredbandsverksamhet och samarbeten
mellan kommuner på detta område.
3.5

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Kommuner och stadsnät måste även beakta konkurrenslagen som sätter ramar
för hur företag får agera när de konkurrerar på marknaden. För företag som
har en dominerande ställning på marknaden gäller enligt 2 kap. 7 §
konkurrenslagen ett förbud mot att missbruka denna ställning. I 2 kap. 1 §
konkurrenslagen finns ett förbud mot avtal som har till syfte eller resultat att
hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart
sätt. Dessa förbud gäller alla företag. Begreppet företag omfattar varje form av
verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur och stadsnäten omfattas
således oavsett organisationsform.
För offentliga aktörer som bedriver s.k. säljverksamhet gäller därutöver enligt 3
kap. 27 § konkurrenslagen ett förbud mot konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet. Med säljverksamhet avses verksamhet av ekonomisk eller
kommersiell natur, dock inte till den del verksamheten består i
myndighetsutövning.
Kommunal stadsnätsverksamhet utgör sådan säljverksamhet som avses i 3 kap.
27 § konkurrenslagen. Stadsnätsverksamhet som anses snedvrida eller hämma
förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden kan därför enligt
3 kap. 27 § konkurrenslagen förbjudas av domstol, det på talan av
Konkurrensverket eller i andra hand privata aktörer. Enligt bestämmelsen kan
dock inte en verksamhet som sådan förbjudas om den är förenlig med lag, dvs.
är förenlig med regler om kommunal kompetens.
Det finns även möjlighet att förbjuda särskilda förfaranden i en offentlig
säljverksamhet om förfarandet snedvrider eller hämmar konkurrensen.
Exempel på förfarande som kan förbjudas är underprissättning.83 Ett
förfarande kan dock inte förbjudas om det är försvarbart från allmän synpunkt.
83

Prop. 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m., s. 36.

Post- och telestyrelsen

53

Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala
lokaliseringsprincipen

Konkurrensverket har inlett ett antal ärenden mot kommunala aktörer
avseende konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet på
bredbandsområdet. I två fall har myndigheten valt att väcka talan om förbud i
domstol. Det ena fallet rörde det av Västerås kommun ägda Mälarenergi
Stadsnät AB.84 Konkurrensverket ansåg att bolagets verksamhet som bestod i
att tillhandahålla kommunikationsoperatörstjänster i andra kommuner var
konkurrenssnedvridande samtidigt som lokaliseringsprincipen överträddes.
Talan återkallades sedan de inblandade kommunerna bildat ett gemensamt
bolag för verksamheten.
Konkurrensverket har även väckt talan mot Hässleholms kommun.
Konkurrensverket menar att kommunens sätt att bedriva
bredbandsverksamhet och sälja fiberanslutningar inom den egna kommunen,
samtidigt som kommunen nekat vissa privata företag tillgång till mark för att
kunna etablera bredband i kommunen, utgör ett konkurrensbegränsande
förfarande som ska förbjudas. Ärendet pågår i Stockholms tingsrätt.85
3.6

Avslutande kommentar om regelverket kring
kommunerna och stadsnäten

De regler som beskrivs i avsnittet ovan sätter ramarna för hur kommunerna
och kommunala bolag får agera inom bredbandsområdet. En mycket viktig
ram sätts av kommunallagen som ger kommunerna både rätten och
skyldigheten att styra och utforma sina verksamheter.
Möjligheterna för andra att överpröva kommunal verksamhet är begränsade.
Förvaltningsdomstolarna kan endast pröva lagligheten av kommunala
verksamheter efter överklaganden från enskilda kommunmedlemmar av
kommunala beslut. Överklagande ska ske inom tre veckor från det att beslutet
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Affärsbeslut av kommunala bolag
kan inte överklagas kommunalrättsligt. Det finns ingen tillsynsmyndighet över
kommunerna vad gäller den kommunala kompetensen. Kommunerna står
dock under tillsyn i den utsträckning de bedriver verksamheter som träffas av
olika regelverk, såsom PTS enligt LEK och Konkurrensverket enligt
konkurrenslagen.
Utöver vad som följer av LEK och utbyggnadslagen har PTS inte någon
tillsynsroll gentemot kommuner och kommunala bolag. PTS slutsatser i denna
rapport angående hur kommuner och kommunala bolag bör agera utgör
således endast rekommendationer från PTS sida i syfte att främja utbyggnaden
84
85

Konkurrensverket, dnr 438/2011.
Konkurrensverket dnr 469/2017, Patent- och marknadsdomstolen, mål nr 11545-17.

Post- och telestyrelsen

54

Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala
lokaliseringsprincipen

av bredband och värna konkurrensen. Varje kommun ansvarar själv för att
bedöma kompetensenligheten av sina verksamheter.
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4

Så kan kommunerna främja
bredbandsutbyggnad

Sammanfattning











4.1

Kommunala bredbandstrategier är ett bra verktyg för att främja
bredbandsutbyggnaden i kommunen samtidigt som konkurrensen
värnas. Ansvaret för kommunens arbete med bredbandsstrategier,
planer och markåtkomst m.m. bör vara skilt från kommunens
eventuella stadsnätsverksamhet.
Kommunerna kan främja bredbandsutbyggnad genom att i översiktsoch detaljplaner betona vikten av att ha tillgång till
bredbandsinfrastruktur.
Kommunerna bör ge åtkomst till sin mark på tydliga och lika villkor,
t.ex. gäller det ersättningsnivåer och återställningsvillkor.
För att främja nyttjande av befintlig kommunal kanalisation och
samordning bör kommunerna ha en transparent rutin för att uppfylla
sina skyldigheter enligt utbyggnadslagen.
Icke-exklusiva samverkansavtal med privata aktörer kan utgöra en
god plattform för samarbete kring utbyggnad.
Kommunerna bör som ägare av stadsnät ta ställning till vilken
verksamhet som ska bedrivas och verka för att tillträde till
stadsnätets fibernät ges på lika villkor. Stadsnäten ska inte gynnas
jämfört med andra aktörer.
Ägardirektiv och liknande styrmedel för stadsnätsverksamhet bör
beakta kommunens bredbandstrategi och bredbandsmål liksom
stadsnätets roll som medel för att uppnå målen.
Kommuner bör som ägare av kommunala bostadsbolag verka för att
dessa upphandlar tjänster för bredbandsanslutning av sina
fastigheter.

Inledning

Regeringen har i sin bredbandsstrategi identifierat roller och spelregler för olika
bredbandsaktörer som ett strategiskt område för att öka utbyggnaden av
bredband i Sverige. För att öka utbyggnadstakten ska roller och spelregler vara
tydliga för aktörerna, inklusive kommunerna. Regeringen konstaterar bl.a. att
kommunernas bredbandsinfrastruktur är en viktig tillgång. Tydligare regler eller
riktlinjer behöver enligt strategin övervägas för att tydliggöra att kommunal
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infrastruktur för bredband tillhandahålls på icke-diskriminerande villkor och
tillgodoser den efterfrågan som finns på bl.a. nättillträde från operatörer.86
Aktuellt uppdrag innebär att PTS ska beskriva och analysera vissa roller som
kommunerna har när det gäller bredbandsutbyggnad och styrning av stadsnät. I
detta kapitel behandlas därför olika roller och uppgifter som kommunerna har
på bredbandsområdet i egenskap av kommun, inklusive ägare av kommunal
mark och ägare av stadsnät. Syftet är att identifiera strategier och ageranden
från kommunernas sida som kan bidra till förbättrade förutsättningar för
bredbandsutbyggnad samtidigt som konkurrensen på bredbandsmarknaden
värnas.
PTS anser att de roller som behandlas i detta kapitel inte ska sammanblandas
med verksamhet som bedrivs genom ett kommunalt stadsnät. Sådan
verksamhet beskrivs och analyseras särskilt i kapitel 5.
4.2

Bredbandsstrategier är viktiga

Betydelsen av särskilda strategier för bredbandsutbyggnad lyfts fram på alla
politiska nivåer, från europeisk till lokal.
4.2.1

Bredbandsstrategier och mål på EU-, nationell och regional
nivå

På EU-nivå finns ”En Digital Agenda för Europa” med målet om att alla bör ha
tillgång till uppkoppling som erbjuder en hastighet om minst 30 Mbit/s år 2020
och att 50 procent av alla hushåll abonnerar på minst 100 Mbit/s.87 EUkommissionen har också i ett meddelande den 14 september 2016 föreslagit
nya mål om ”konnektivitet” till år 2025.88
Regeringens nationella bredbandsstrategi från 2016 korresponderar med EU:s
strategiska mål och antar i vissa avseenden en högre ambitionsnivå (jfr kap. 2).
Även på regional nivå tas det ofta fram bredbandsstrategier. Genom
inrättandet av regionala bredbandskoordinatorer 2015 har arbetet med
regionala bredbandsstrategier förstärkts. En regional bredbandsstrategi kan
vara ett eget dokument, eller ingå som en del i andra strategiska styrdokument
för regionen, t.ex. den regionala utvecklingsplanen. Oavsett form är det viktigt
att det strategiska perspektivet för bredbandsfrågan införlivas i, och samverkar
med, övriga styrdokument. Regionala och lokala bredbandsstrategier har
Regeringens bredbandsstrategi 2016, s. 19.
KOM (2010) 245 slutlig En digital agenda för Europa, 2010-04-29.
88 KOM (2016) slutlig Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad mot ett europeiskt gigabitsamhälle,
2016-09-14.
86
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viktiga roller för bredbandsutvecklingen och utgör länkar för målsättning och
ambitioner på nationell nivå.89
4.2.2

Bredbandsstrategier på kommunal nivå

Strategisk planering för bredbandsutveckling på kommunal nivå har länge varit
en viktig fråga.90 På kommunal nivå kan en bredbandsstrategi bli mer konkret
och detaljerad än på regional nivå. En regional bredbandsstrategi kan utgöra
grundstommen för den kommunala strategin genom att den innehåller en
analys av tillgång, efterfrågan och utbyggnadsbehov. En bra grund för den
kommunala strategin kan vara kartläggning av t.ex. tillgänglig infrastruktur,
behov och efterfrågan och identifiering av möjliga aktörer att samverka med i
och kring bredbandsutbyggnaden.
Kommunernas bredbandsstrategier skiljer sig mycket åt avseende utformning,
uppdatering och hur de följs upp och arbetas med i praktiken.
Förutsättningarna för att lösa bredbandsutbyggnaden är sämre för de
kommuner som inte har strategi och handlingsplan. Ett starkt politiskt
engagemang och ledarskap ger väsentligt bättre förutsättningar för framgång
när det gäller bredbandsutbyggnad, liksom ett stort engagemang på
tjänstemannasidan.91
I en undersökning genomförd av PTS tillsammans med SKL och
Bredbandsforum 2016 framkom att 83 procent av Sveriges kommuner har en
bredbandsstrategi. Nio av tio kommunala bredbandsstrategier stödjer de
ambitioner som lagts fast i en regional bredbandsstrategi. Ett antal kommuner
uppgav att de planerade att uppdatera sin strategi när den nya nationella
bredbandsstrategin kommit på plats. På regional nivå har uppdateringar gjorts
eller pågår på flera håll.92
Av en rapport om de regionala bredbandskoordinatorernas arbete från mars
2018, framgår att kommunerna överlag är väl medvetna om betydelsen av
bredband. Majoriteten av kommunerna, 244 stycken, bedriver ett aktivt arbete
för bredbandsutbyggnad och har exempelvis tagit fram en strategi och

Även i utredningen SOU 2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden konstaterades att lokala och regionala
bredbandsstrategier utgör en viktig del i förverkligandet av regeringens bredbandsstrategi.
90 Se t.ex. Bredbandsforum Slutrapport från Kommungruppen (I).
91 Bredbandsforum Vägledning till landsbygdens bredbandsutbyggnad – Slutrapport från Landsbygdsgruppen 2018, s.
17 f.
92 Under 2017 pågick uppdatering i 13 av länen enligt PTS enkät till länsstyrelserna, se Sammanställning av
länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet 2017, dnr 17-11938.
89

Post- och telestyrelsen

58

Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala
lokaliseringsprincipen

handlingsplan. Det är enligt rapporten en ökning från 2016. Andelen
kommuner med kommunala bredbandssamordnare ökade också under 2017.93
PTS kontakter med marknadsaktörer i detta uppdrag, liksom i uppdraget att
kartlägga hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och föreslå hur
processer kan effektiviseras (i det följande ”uppdraget att kartlägga hinder för
bredbandsutbyggnad”), bekräftar att kommunerna generellt sett är mer aktiva
jämfört med tidigare i det strategiska bredbandsarbetet.
Bredbandskoordinatorerna har enligt flera av marknadsaktörerna haft en
positiv inverkan vad gäller dessa frågor.94
4.2.3

Hur kan kommunala bredbandsstrategier främja
bredbandsutbyggnad?

En kommun kan genom långsiktiga och strategiska ageranden främja
bredbandsutbyggnaden och stärka konkurrensen i kommunen. PTS betraktar
kommunala bredbandstrategier som ett bra medel för att främja
bredbandsutbyggnaden samtidigt som konkurrensen värnas. Förutsättningarna
för att nå ställda utbyggnadsmål varierar mellan kommunerna och det är viktigt
att bredbandsstrategin återspeglar och tar hänsyn till de lokala
förutsättningarna.
Vision, mål och nytta med bredband

En kommunal bredbandsstrategi bör enligt PTS mening ha som huvudsyfte att
stötta kommunens vision och utvecklingsplaner i stort, dvs. visa på hur
bredband kan skapa nytta för kommunen som helhet. Från politiskt håll är en
strategi viktig för att visa på ambition, målsättning och handlingskraft som
sedan kan genomsyra annan verksamhet i kommunen. Strategin bör förutom
mål för utbyggnad av bredband innehålla en redogörelse för den nytta som
kommunen i stort har av utbyggnaden. Detta omfattar kommunens samtliga
verksamheter liksom kommunens medborgare och näringsliv.
Styrning och förutsättningar

Bredbandsstrategin bör också visa på hur olika verksamheter kan bidra till
bättre förutsättningar för utbyggnad i syfte att nå de mål som sätts upp. I en
kommun kan det finnas många tänkbara förvaltningar som inverkar på
förutsättningarna för bredbandsutbyggnad, exempelvis näringslivs-, gatu- och
plankontor samt exploaterings- och fastighetsförvaltningar.
Bredbandsinfrastruktur bör hanteras som en samhällsbyggnadsfråga, i likhet

269 år 2017 jämfört med 225 år 2016. De flesta (229) är placerade i kommunal förvaltning och
resterande (40) i bolag.
94 Se t.ex. tjänsteanteckning från möte med Telia 2017-11-07 och möte med Telenor, 2017-10-24.
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med annan infrastruktur som el- och VA-nät.95 En tydlig styrning från
kommunens ledning är viktig. Ju tydligare förankrad en bredbandsstrategi är i
kommunens ledning och förvaltning desto större styrande effekt kan den
förväntas få.
Kommunens strategi och engagemang kring bredbandsfrågan bör genomsyra
alla dess verksamheter, t.ex. inom översikts- och detaljplanering, vid beviljande
av marktillträde och grävtillstånd inklusive avgifter och villkor för dessa.96
Strategin bör även påverka ägarstyrningen av stadsnäts- och bostadsbolag,
tillhandahållande av digitaliserade samhällstjänster samt samverkan med
marknadsaktörer, byalag och andra kommuner.
För att få största möjliga effekt av en kommunal bredbandsstrategi bör den
enligt PTS uppfattning också kompletteras med en beskrivning av vilka
aktiviteter som behöver genomföras för att nå kommunens mål, när de ska
genomföras och hur genomförandet följs upp.
Regeringens bredbandsstrategi är tydlig med att utgångspunkten är en
marknadsdriven utbyggnad. För en kommun är det därför viktigt att skapa ett
så gynnsamt klimat som möjligt för marknadsaktörer att verka i kommunen, i
syfte att kunna ta del av de investeringar som görs på bredbandsområdet. Detta
är något som också bör uppmärksammas i kommunens bredbandsstrategi.
En viktig framgångsfaktor för genomförandet av en bredbandsstrategi är
utöver det som redan nämnts att det finns dedikerade resurser hos kommunen
för att arbeta med bredbandsfrågor. En kommunal bredbandssamordnare kan
fungera som en viktig länk mellan kommunen och den regionala
bredbandskoordinatorn och verka för att kommunen arbetar utifrån strategin.
För att en kommunal bredbandssamordnare ska ha möjlighet att på ett
effektivt sätt utföra sitt uppdrag förutsätts att rollen, mandatet och uppdraget
är tydligt.
I takt med att en allt större andel av de områden som återstår att bygga ut till är
svåra och dyra områden, finns också ett allt större behov av att hitta alternativa
lösningar för att åstadkomma bredbandsanslutning. Kommunerna behöver
vara medvetna om de nationella och regionala målen och formulera om dem
till kommunens egna mål utifrån den inriktning och det arbetssätt som passar
just deras förutsättningar och situation.

Jfr Stelacon på uppdrag av Bredbandsforum Kommunernas bredbandsstrategier och modeller för
bredbandsutbyggnad, 2016.
96 Jfr Bredbandsforum Vägledning till landsbygdens bredbandsutbyggnad – Slutrapport.
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4.2.4

Kommunens förhållande till stadsnätet i det strategiska
arbetet

Kommuner som har ett eget stadsnät har möjlighet att själva bidra till
måluppfyllelsen genom att bygga ut bredband. Det är enligt PTS uppfattning
viktigt att den kommunala bredbandsstrategin genomsyrar kommunens
verksamhet på bred front och att ansvaret för kommunens bredbandsstrategi
är skilt från en eventuell egen stadsnätsverksamhet. Det bör tydliggöras att
stadsnätsverksamheten i förhållande till strategin är ett medel snarare än ett
ändamål i sig.
Bredbandsstrategins mål bör utgöra en grund för den verksamhet som bedrivs
inom stadsnätet och som formaliseras i t.ex. ett ägardirektiv för ett
stadsnätsbolag. Strategin kan dessutom vara ett verktyg för att tydliggöra vilken
roll stadsnätet har i förhållande till andra aktörer som bidrar till
måluppfyllelsen, exempelvis andra kommunala bolag, olika delar av den
kommunala förvaltningen eller privata aktörer. Att vara tydlig med vilken roll
varje aktör har i arbetet mot målet är ett sätt för kommunen att skapa goda
förutsättningar för att uppfylla sin målsättning i strategin.
Kommunen bör ha ansvar för själva bredbandsstrategin medan stadsnätets roll
i förhållande till strategin bör vara som utförare, med ett tydligt uppdrag att
arbeta för att nå målen i strategin. Risken med att överlåta ansvaret för
bredbandsstrategin på sitt stadsnät är att ägarstyrningen bortfaller, att
kommunens politiker och tjänstemän tappar insyn och förståelse på
bredbandsområdet, att frågan inte behandlas ur ett helhetsperspektiv och att
det blir svårare att få genomslag i kommunens övriga verksamheter för hur
dessa på ett samordnat sätt kan främja bredbandsutbyggnaden i kommunen.
Kommunala bredbandssamordnare bör även organisatoriskt tillhöra
kommunen, inte stadsnätet. Annars föreligger risk för sammanblandning av
kommunens strategiska roll och stadsnätets verksamhet. PTS är medveten om
att det i små kommuner av resursskäl kan vara svårt att separera ansvaret
mellan kommun och stadsnät eller att anställa en dedikerad
bredbandssamordnare, skild från stadsnätet. Om kommunen inte har
tillräckliga resurser är det viktigt att kommunens vision, mål och
genomförandeplan för bredbandsutbyggnaden inklusive rollbeskrivning
formaliseras i de styrdokument som stadsnätet arbetar utifrån.
4.3

Kommunen som planläggare och markägare

Kommuner har viktiga roller för bredbandsutveckling som planläggare och
markägare med avseende på bredbandsaktörers behov av tillgång till mark och
förutsättningar för utbyggnad i övrigt. I PTS slutrapport gällande uppdraget att
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kartlägga hinder för bredbandsutbyggnad finns en utförlig redogörelse för
kommunernas planläggning liksom processerna för tillgång till mark (markavtal
och grävtillstånd).97 Dessa behandlas därför översiktligt i denna rapport.
4.3.1

Kommunen som planläggare98

Kommuner ansvarar för den fysiska planeringen av sitt geografiska område.
Fysisk planering handlar om hur mark och vattenområden bör användas, var
bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur dessa bör vara utformade.99
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, styr kommunernas planering genom att
föreskriva att olika typer av planer ska finnas.
Översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta och hållas aktuell. Planen visar i
grova drag hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vilka områden
som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas av
olika skäl. Översiktsplanen beskriver kommunens långsiktiga strategi och
vägleder detaljplanering och lovhantering men är inte bindande.100 Genom att i
översiktsplanen inkludera behov av bredbandsutbyggnad, lyfts
bredbandsfrågan till den strategiska planeringsnivån i kommunen.
PTS har i uppdraget att kartlägga hinder för bredbandsutbyggnad, där även en
förstudie om PBL och elektroniska kommunikationer ingår, funnit att
önskemål finns bland landets kommuner om vägledning i hur bredband kan
inkluderas i den strategiska planeringen. PTS har därför föreslagit att Boverket
uppdaterar sin vägledning från 2010 om elektroniska kommunikationer i
planeringen och gör den webbaserad samt kopplar den till samhällets pågående
digitalisering.
PTS har i samma regeringsuppdrag också kartlagt hur hälften av landets
kommuner planerar för bredbandsutveckling genom översiktsplaner. Enligt
denna kartläggning är det fler kommuner som har beaktat bredband i
översiktsplaneringen jämfört med tidigare undersökningar.101 I många fall görs
en hänvisning i översiktsplanen till kommunens bredbandsstrategi i vilken
kommunens planering för bredbandsutveckling vanligtvis återfinns.

Se PTS-ER-2018:13 Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer
kan effektiviseras.
98 Detta avsnitt bygger till stor del på PTS rapport PTS-ER-2018:13 Kartläggning av hinder för utbyggnad av
fast och mobilt bredband och förslag till hur processer kan effektiviseras, 6 kap.
99 Se Boverkets hemsida om kommunal planering,
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/, 2018-06-12.
100 3 kap. 1-3 §§ PBL.
101 Se PTS promemoria Resultat från undersökning om kommunernas bredbandsarbete 2015, 2016-04-22, dnr 162587.
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Detaljplaner styr markanvändningen i tätort eller annan sammanhållen
bebyggelse.102 Denna typ av plan reglerar i större detalj var nya byggnader får
placeras och hur de ska utformas. Detaljplanen ger byggrätt och är bindande
vad avser framtida byggande. Nya detaljplaner är en källa till information för
bredbandsaktörer om var det kan finnas behov och efterfrågan på
bredbandsanslutning via t.ex. fibernät. Bredbandsaktörer har i PTS utredning
om hinder uppgett att lättillgänglig information om nya detaljplanerade
områden underlättar deras planering.103
I detaljplanerna finns möjlighet för kommuner att reservera mark för t.ex.
fibernät. Inom ramen för utredningen i uppdraget att kartlägga hinder för
bredbandsutbyggnad har framgått att det inte är vanligt att kommunerna
reserverar mark specifikt för bredbandsledningar.104 Enligt kommunerna kan
bredbandsaktörers behov av tillgång till mark för bredbandsutbyggnad oftast
lösas genom att kommunalt ägd allmän platsmark upplåts. Kommuner tecknar
då oftast civilrättsliga markavtal och grävtillstånd med bredbandsaktörerna (se
nedan om kommunen som markägare).
4.3.2

Kommunen som markägare105

Kommuner äger mark som har strategisk betydelse för bredbandsetablering
främst i detaljplanelagda områden i och i anslutning till tät- och småorter.
Den som vill nyttja annans egendom, t.ex. mark, behöver avtala om detta med
egendomens ägare. Ett sådant avtal ingås på civilrättsliga grunder och reglerar
förutsättningarna för nyttjanderätten mellan ägaren och intressenten. I fråga
om nyttjande av mark finns regler i jordabalken (JB).106 Flera av reglerna i JB är
dispositiva vilket innebär att det finns utrymme för parterna att utforma avtalet
som de själva vill. Utöver civilrättsliga avtal finns dock t.ex. ledningsrätt och
andra officialrättigheter som bredbandsaktörer kan använda sig av för att få
tillgång till annans mark. För anläggning av fiberbredband i kommunal mark är
dock civilrättsliga nyttjanderättsavtal vanligast.

4 kap. 1 § PBL.
Se PTS-ER-2018:13 Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer
kan effektiviseras, 6 kap.
104 Se PTS-ER-2018:13 Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer
kan effektiviseras, 6 kap.
105 Detta avsnitt bygger till stor del på 6 kap. i PTS rapport PTS-ER-2018:13 Kartläggning av hinder för
utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer kan effektiviseras, 6 kap.
106 7 kap. JB.
102
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Kommuner tecknar avtal med bredbandsaktörer som vill anlägga bredband,
dels om nyttjande av marken, dels om hur anläggningen får utföras. Avtalen
kan delas upp i två kompletterande delar – markavtal och grävtillstånd.
Markavtal är avtal med generella regler om rätt att nyttja kommunens mark.
Markavtalen reglerar vissa villkor för tillträde till marken men anger inte vilka
sträckningar t.ex. en fiberetablering avser. Istället används för detta syfte
grävtillstånd, se nedan.
Många av de kommunala markavtalen är baserade på ett ramavtal som SKL
tecknade med Svensk Energi år 2010.107 Det är dock vanligt att såväl
kommuner som bredbandsaktörer gör olika förändringar eller tillägg till detta
ramavtal, t.ex. gällande vem som ansvarar för flytt av ledningar.
Aktörer som tidigare behövt tillgång till kommunal mark, t.ex. för annan
ledningsförläggning, har av denna anledning ofta markavtal sedan tidigare.
Detta gäller även vissa större bredbandsaktörer som har avtal upparbetade med
många kommuner.
Privata aktörer uppger att det kan ta tid att få markavtal med kommuner om
inte sådana avtal finns sedan tidigare. Detta gäller särskilt i fråga om mindre
kommuner eftersom rutiner ibland saknas.108
Privata bredbandsaktörer uppger också att det kan bli dyrt att få tillgång till
kommunal mark.109 Olika kommuner använder också olika metoder för att
beräkna priset för marktillgången, t.ex. ersättning per invånare, per grävmeter,
etc. För kommunerna är det viktigt att ”markupplåtelseverksamheten” bär sina
egna kostnader, dvs. att kommunen inte behöver vältra över kostnader på
annan verksamhet i kommunen.110
Utöver markavtalet behöver en bredbandsaktör också få specifik tillåtelse att
gräva ned fiber och sedan återställa marken innan anläggning kan ske för en
viss sträckning. Kommuner tecknar då ett särskilt avtal med bredbandsaktören,

Se
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/fastighetsrattallmanochspeciell/ledningarikommunalmark.
2269.html, 2018-05-16.
108 Se PTS-ER-2018:13 Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer
kan effektiviseras, 5 kap.
109 Se PTS-ER-2018:13 Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer
kan effektiviseras, 5 kap.
110 T.ex. tjänsteanteckning från möte med SKL 2017-12-12 i ärende rörande regeringsuppdrag att
kartlägga hinder för bredbandsutbyggnad, dnr 17-6892.
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ett s.k. grävtillstånd. I detta regleras hur bredbandsaktören får utföra
anläggningen och även hur marken ska återställas.
Bredbandsaktörerna har pekat på att det kan ta tid att få grävtillstånd, särskilt
om kommunen uppställer krav på samförläggning. Det kan också vara svårt att
få tillåtelse att använda nyare anläggningstekniker såsom spårfräsning vid
grävningen. Sådana tekniker kan minska kostnaden för bredbandsaktörerna
men många kommuner anser att metoderna är obeprövade.111
Enligt bredbandsaktörerna kan även återställning bli dyrt, särskilt om
kommunen utför återställningen själv och debiterar bredbandsaktören för
arbetet. Det är inte ovanligt att kommuner uppställer krav på att få återställa
själva, i egen regi eller genom upphandlad entreprenör. Kommunerna å sin sida
menar att hänsyn behöver tas till flera olika intressen, t.ex. att kommunala gator
ska hålla över tid och att störningar ska minimeras. Några kommuner uppger
också att det finns brister i entreprenörernas återställningsarbeten vid
bredbandsanläggningar. Enligt en studie som SKL genomfört bedöms detta
bl.a. vara en effekt av att flera entreprenörer är nya på området.112
Privata bredbandsaktörer har uppgett att de ibland hänvisas till att söka
grävtillstånd via det kommunala stadsnät som konkurrerar med
bredbandsaktören, vilket upplevs som mycket problematiskt.113
Av PTS utredningar inom såväl detta uppdrag som uppdraget att kartlägga
hinder för bredbandsutbyggnad framgår att upplevda hinder relaterade till
kommunala tillstånd är färre nu än tidigare.114 Detta beror bland annat på att
bredbandsutbyggnaden i dagsläget till stor del sker på privatägd mark på
landsbygden utanför tätorter. Det kan enligt PTS bedömning även bero på att
allt fler kommuner antagit en bredbandsstrategi eller motsvarande där riktlinjer
och aktiviteter för hur kommunen kan agera för att främja
bredbandsutveckling ingår.
Flera bredbandsaktörer har till PTS även uppgett att tätbebyggda områden med
kommunal mark på sikt kommer att minska i betydelse i fråga om tillstånd för
bredbandsutbyggnad eftersom mycket redan är utbyggt i dessa områden.115
Se PTS-ER-2018:13 Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer
kan effektiviseras, 5 kap.
112 Baserat bl.a. på uppgifter från en studie genomförd av SKL, december 2017; Sammanfattning av
djupintervjuer, Underlag till Handbok Ledning för grävning.
113 T.ex. tjänsteanteckning från möten med IP-Only 2017-10-23, Telenor 2017-10-24 och Telia
2017-11-07.
114 T.ex. tjänsteanteckning från möten med IP-Only 2017-10-23, och Telenor 2017-10-24.
115 T.ex. tjänsteanteckning från möte med Telenor 2017-10-24.
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4.3.3

Kommunens roll som samordnare

Enligt PTS uppfattning har kommunen också har en naturlig roll som
samordnare av efterfrågan och av olika aktörer som kan påverka
förutsättningarna för bredbandsutbyggnad, t.ex. privata markägare.
Kommuninvånare som saknar tillgång till bredband vänder sig också ofta till
kommunen för att påtala behovet av bredbandsanslutning. Detta gör att
kommunen får en god överblick över var det behöver byggas för att
bredbandstäckningen ska förbättras. Genom att tillgängliggöra information om
detaljplaner avseende nybyggnation kan kommunen främja
bredbandsutbyggnad genom att visa på framtida efterfrågan på anslutning.
Kommuner bör i regel ha god kännedom om olika privata aktörer som t.ex.
äger mark och kanalisation och var samordning och eventuellt samförläggning
med bredbandsutbyggnad bör ske. Denna samordningsroll kan ibland utövas i
form av återkommande planeringsmöten där olika aktörer involveras, så
kallade grävmöten.
Kommunerna har även goda förutsättningar att beskriva nyttan med bredband.
Spridning av information om fördelar med bredband kan leda till att fler
slutkunder väljer att ansluta sig till ett fibernät för att kunna använda olika
bredbandstjänster. Detta skapar förutsättningar för ökad utbyggnad och ökar
möjligheterna att delta i ett allt mer digitaliserat samhället.
4.3.4

Hur kan kommunerna främja fiberutbyggnaden som
planläggare, markägare och genom samordning?

Nedan ger PTS exempel på hur kommuner kan främja fiberutbyggnad.
Ytterligare förslag på hur kommuner som markägare kan främja
bredbandsutvecklingen finns i PTS rapport om kartläggning av hinder för
bredbandsutbyggnad.116
PTS anser att kommuner kan främja bredbandsutbyggnaden i arbetet med
översikts- och detaljplaner genom att betona vikten av att ha tillgång till
bredbandsinfrastruktur, detta gäller inte minst kopplat till digitaliseringens
möjligheter. Det är viktigt att elektroniska kommunikationer inte förbises eller
att framtida utveckling begränsas genom planerna. Bredbandsstrategier har
förutsättningar att mer detaljerat beskriva kommunens vision, mål och
inriktning gällande bredbandsinfrastruktur jämfört med översikts- och

PTS-ER-2018:13 Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer kan
effektiviseras.
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detaljplaner. Därför är bredbandsstrategier ett bra underlag för framtagandet av
kommunala planer.
Enligt privata aktörer agerar kommunerna olika när det gäller markavtal och
grävtillstånd för att anlägga fibernät. En större förutsägbarhet och transparens i
kommunernas hantering bör enligt PTS underlätta och främja
bredbandsutbyggnaden. Detta kan exempelvis ske genom tydliga angivelser av
ersättningsanspråk och villkor för markåtkomst, grävning och återställning på
kommuners webbplatser.
Kommuner bör underlätta bredbandsutbyggnad genom att aktivt verka för
likabehandling av privata bredbandsaktörer respektive likabehandling av
privata bredbandsaktörer och det egna stadsnätet, exempelvis i hanteringen av
grävtillstånd. Det är bra om kommuner tar fram policyer som anger hur
kommunen hanterar olika tillståndsfrågor, vilket dock kan vara en
resurskrävande uppgift för mindre kommuner.
Det är enligt PTS mening viktigt att kommunerna tillämpar rättvisa och rimliga
ersättningsnivåer vid markupplåtelse. En alltför hög prisnivå kan påverka
bredbandsutbyggnaden negativt. I PTS regeringsuppdrag om att kartlägga
hinder för bredbandsutbyggnad har det framkommit exempel på kommuner
som aktivt verkat för bredbandsutbyggnad genom att göra jämförelser med
andra kommuners ersättningsnivåer (jfr t.ex. kommunallagens regler om
näringslivsstöd).117
I takt med att utbyggnaden allt mer avser landsbygden utanför tät- och småort,
ökar behovet av samordning av utbyggnadsinsatser och berörda aktörer, t.ex.
andra markägare än kommunen. PTS anser att det är positivt att kommunerna i
sina olika uppgifter och kontaktytor tar en aktivt samordnande roll.
Exempelvis kan kommunen anordna möten flera möten med slutkunder som
vill ha tillgång till fiber och aktörer som äger mark, fastigheter eller
infrastruktur som behövs för att bygga ut bredbandsnät, t.ex. tillgång till
kanalisation.
PTS vill i sammanhanget understryka att den samordning som avses här inte
gäller samordning mellan nätägare. Samordning mellan nätägare beträffande
utbyggnad kan strida mot konkurrenslagen (marknadsdelning).

Tjänsteanteckning från möte med Markaryds kommun 2017-08-17 i ärende med dnr 17-6892 och
underlag från Luleå kommun, i samma ärende.
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4.4

Kommunens uppgifter enligt utbyggnadslagen

Kommunen äger i stor utsträckning infrastruktur som kan nyttjas och
samutnyttjas för utbyggnad av bredband, t.ex. kanalisation. I kommunens roll
som samhällsplanerare är även samförläggning och annan samordning viktiga
medel för att främja en kostnadseffektiv utbyggnad av bredbandsnät.
Sedan den 1 juli 2016 regleras nätinnehavares skyldigheter i lagen (2016:534)
om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, även kallad utbyggnadslagen.
Lagen, som baseras på ett EU-direktiv,118 syftar till att främja utbyggnaden av
bredband genom att sänka utbyggnadskostnaderna.
I utbyggnadslagen ges bredbandsutbyggare rättigheter gentemot s.k.
nätinnehavare. Bredbandsutbyggare kan vara redan etablerade aktörer men
även de som för första gången ska anlägga ett nät, t.ex. byalag. Nätinnehavare
är den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en infrastruktur
avsedd för att tillhandahålla en transporttjänst eller en tjänst för produktion,
transport eller distribution av gas, el, uppvärmning eller vatten.
Den infrastruktur som omfattas är passiva nätdelar som är avsedda att rymma
andra nätdelar utan att själva bli aktiva, t.ex. kanalisation, master,
tillsynsbrunnar, kopplingsskåp, byggnader och stolpar. Nätdelar som avses bli
aktiva, t.ex. svartfiber, räknas inte hit.
Lagen berör aktörer både inom och utom telekomsektorn. Kommuner är att
betrakta som nätinnehavare, såsom tillhandahållare av allt från vatten och
avlopp till vägar, el och allmänna kommunikationsnät. Kommuner kan även
vara bredbandsutbyggare.
Utbyggnadslagen ger bredbandsutbyggare rätt att begära tillträde till andras
passiva infrastruktur, rätt att få tillgång till information om var sådan
infrastruktur finns och om vilka byggprojekt som planeras. Alla som är
nätinnehavare har, som huvudregel, motsvarande skyldighet att på begäran
lämna tillträde till infrastruktur och tillgängliggöra information om infrastruktur
och byggprojekt. Vidare har den som vill bygga bredband rätt att samordna
egna byggprojekt med byggprojekt som utförs av nätinnehavare som är
offentliga organ eller som finansieras med offentliga medel.
Kommuner, inklusive de kommunala bolagen, är således skyldiga att bevilja
tillträde till t.ex. kanalisation och medge samordning. Enligt lagen ska tillträde
ges på rättvisa och rimliga villkor. De är även skyldiga att tillhandahålla viss
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU, 2014-05-15, om åtgärder för att minska
kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.
118

Post- och telestyrelsen

68

Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala
lokaliseringsprincipen

information om planerade eller pågående bygg- eller anläggningsprojekt utan
föregående begäran från en bredbandsutbyggare.
Information om fysisk infrastruktur och om bygg- eller anläggningsprojekt kan
tillgängliggöras genom att använda tjänsten Ledningskollen.119 Information om
bygg- eller anläggningsprojekt kan även göras tillgänglig genom t.ex.
publicering på en webbsida.
PTS är den myndighet som utövar tillsyn över att utbyggnadslagen följs. PTS
prövar även tvister om tillträde, samordning eller utlämnande av information i
sådana fall där nätinnehavaren och bredbandsutbyggaren inte kommer överens.
4.4.1

Utbyggnadslagen som verktyg för att främja utbyggnaden

Genom att utbyggnadslagen formaliserar förfaranden för att begära och bevilja
tillträde, information eller samordning kan den vara ett stöd för kommunerna i
arbetet med att nyttja den egna infrastrukturen för att främja kostnadseffektiv
bredbandsutbyggnad. Enligt PTS bedömning har lagen inneburit positiva
effekter för hur förfrågningar och dialoger kring kanalisationstillträde och
samordning sker. Nedan anger PTS övergripande hur kommuner kan arbeta
för att syftet med lagen lättare ska uppnås. Det bör påpekas att detta inte ska
ses som ett förhandsbesked rörande tolkning av gällande lagstiftning på
området. Sådan tolkning ankommer ytterst på domstolar att göra.
PTS vill i sammanhanget understryka vikten av att kommunerna, inklusive de
kommunala bolagen, när de behandlar ansökningar om tillträde och
samordning eller tillgängliggör information inte särbehandlar konkurrerande
bredbandsutbyggare.
Kommunerna bör ha en tydlig rutin för tillämpning av lagen, dvs. för
mottagande av begäran om tillträde, samordning och information. På så sätt
finns större beredskap för att behandla förfrågningar inom lagens tidskrav.
Information om infrastruktur ska också finnas tillgänglig på ett sådant sätt att
den snabbt och enkelt kan tillhandahållas till en bredbandsutbyggare som begär
det.
Vidare är det lämpligt att tillämpa en rutin för tillgängliggörande av viss
minimiinformation om planerade eller pågående bygg- eller anläggningsprojekt.
Tillgängliggörandet ska ske i syfte att främja samordning och informationen
ska således vara riktad till bredbandsutbyggare (t.ex. operatörer) som kan vara
intresserade av att begära samordning. Om en webbsida används för att
Ledningskollen är en kostnadsfri e-tjänst som underlättar kommunikation mellan ägare av ledningar,
kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns. Se www.ledningskollen.se.
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publicera information är det viktigt att en bredbandsutbyggare på ett enkelt sätt
kan hitta de uppgifter som behövs.
Vad gäller tillgång till information om kommunens byggplaner är det viktigt att
sådan information tillgängliggörs för alla bredbandsutbyggare, inte bara det egna
stadsnätet, i god tid så att möjlighet finns för dem att kunna begära samordning.
PTS uppfattning är att användning av Ledningskollen är ett bra sätt att
tillgängliggöra information om befintlig infrastruktur och bygg- och
anläggningsprojekt. Användning av Ledningskollen minskar även riskerna för
kostsam avgrävning i samband med utbyggnad av bredband och andra projekt
som innebär grävarbeten. Det bör dock påpekas att det, även om
Ledningskollen används, är nätinnehavaren som ansvarar för att alla krav i
utbyggnadslagen är uppfyllda.
Sammantaget har kommunerna en viktig roll att spela enligt utbyggnadslagen,
både som ägare av t.ex. kanalisation och som innehavare av information om
planerade bygg- och anläggningsprojekt, t.ex. nya bostadsområden, underhåll
av vägar och nedläggning av kommunalt vatten och avlopp eller elkablar i
mark.
4.5

Kommunen som ägare av stadsnät (styrning av
stadsnät)

När en kommun har beslutat att investera i eget fibernät etableras verksamhet i
form av ett stadsnät. Som beskrivits i kapitel 3 kan stadsnät drivas antingen i
den kommunala förvaltningen eller i bolagsform. För att på ett ändamålsenligt
sätt utnyttja de möjligheter som kommunen har att själv bygga ut bredbandsnät
är det viktigt att kommunen är en aktiv ägare till sitt stadsnät och styr detta på
ett lämpligt sätt.
4.5.1

Styrning av olika typer av stadsnät

Beroende på i vilken form ett stadsnät bedrivs, har kommunen olika vägar att
utöva styrning. Ungefär en fjärdedel av stadsnäten drevs 2016 i
förvaltningsform.120 Trots att det för stadsnät i förvaltning inte gäller något
särskilt krav på ägardirektiv har enligt SSNf ca 40 procent av dessa kommuner
ägardirektiv för sin stadsnätsverksamhet. Övrig har andra styrdokument att

SSNf Rapport Stadsnätsundersökningen, statistikrapport för 2016, s. 8 f. Enligt SSNf har 82 procent av
stadsnäten är helägda av en kommun, nio procent av flera kommuner gemensamt, fyra procent helägda
privat och fem procent blandad ägarform.
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förhålla sig till såsom vision, mål, budget, lagstadgade planer, uppdragsplaner
och verksamhetsplaner.121
Enligt SSNf drivs ungefär 68 procent av stadsnäten i bolagsform. Inte sällan
utgör stadsnätet ett dotterbolag eller ett affärsområde inom den kommunala
energikoncernen.
Det vanligaste är att stadsnätet är helägt av kommunen (90 procent). Det
förekommer även att stadsnätsverksamhet bedrivs i bolag som ägs gemensamt
av olika kommuner och även vissa fall tillsammans med privata aktörer.122 När
kommuner äger ett bolag tillsammans med annan part ställs således krav på att
delägarna kan komma överens vad gäller styrningsfrågor m.m.123
4.5.2

Kommuner är mer aktiva i sin styrning av stadsnät visar
SSNf:s rapport

Enligt SSNf har 97 procent av stadsnätsbolagen i Sveriges kommuner
ägardirektiv. Av dessa har 37 procent ägardirektiv som uppdaterats under
2016.124
Många kommuner har enligt SSNf:s rapport målet att alla invånare ska få
tillgång till bredband med hög överföringskapacitet, där utmaningen är att
bygga ut fibernät i olönsamma områden. Majoriteten av stadsnäten, 87 procent,
har enligt SSNf i uppdrag att bygga i alla områden i kommunen och inte bara i
områden där det inte anses föreligga förutsättningar för marknaden att bygga
ut.125
SSNf anger i rapporten att kommunpolitikerna ska ha en aktiv roll i, eller
kopplad till, stadsnätsbolaget och förstå verksamheten för att styrningen av
bolaget ska vara effektiv. År 2016 uppgav 79 procent av stadsnäten enligt
rapporten att de har en aktiv och direkt dialog med de styrande
kommunpolitikerna i sin kommun, vilket är en stor ökning jämfört med 2012
då motsvarande andel endast uppgick till 55 procent. Det finns dock
fortfarande en viss förbättringspotential anger SSNf och utvecklar detta med
att 70 procent av stadsnäten anser att politikerna är väl insatta i stadsnätens
verksamhet och deras roll. Motsatsvis anger nästan en tredjedel av stadsnäten
alltså att de styrande politikerna inte är väl insatta i deras stadsnätsverksamhet.

SSNf Rapport Stadsnätsundersökningen, statistikrapport för 2016, s. 11.
SSNf Rapport Stadsnätsundersökningen, statistikrapport för 2016, s. 9.
123 Jfr t.ex. Adrell och Moldén, Juridik i kommunala bolag, 2018, s. 53.
124 SSNf Rapport Stadsnätsundersökningen, statistikrapport för 2016, s. 11.
125 SSNf Rapport Stadsnätsundersökningen, statistikrapport för 2016, s. 14.
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SSNf framhåller dock att det även här har skett en förbättring jämfört med
tidigare år.126
4.5.3

SKL om styrning av kommunal bredbandsverksamhet

SKL anger att ägardirektiven för en stadsnätsverksamhet i bolagsform ska ha
ett strategiskt perspektiv och ses som ett politiskt styrinstrument. Inriktningen
för stadsnätet bör enligt SKL vara samhällsnytta. Detta blir särskilt viktigt att
tydliggöra om stadsnätet är en del av ett bolag med flera olika verksamheter
med olika målsättningar. Samtidigt anser SKL att verksamheten ska drivas på
affärsmässiga grunder (jfr avsnitt om självkostnadsprincipen i kap. 3). Syftet
med att stadsnätsverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder är enligt
SKL att konkurrensen mot privata bredbandsaktörer inte ska snedvridas.127
4.5.4

Hur kan kommuner främja bredbandsutveckling via styrning
av stadsnäten?

Det är viktigt att kommunerna utövar tydlig styrning av stadsnäten. Både SKL
och SSNf anger att dimensionen samhällsnytta bör komma in i kommunernas
styrning av stadsnäten, vilket PTS håller med om.
PTS anser att kommuners ägardirektiv till stadsnätsbolag eller
stadsnätsverksamhet inom ramen för ett energibolag, bör genomsyras av
kommunens bredbandsstrategi. Kommunerna kan genom ägardirektivet
förtydliga sina förväntningar och krav på bolaget och säkerställa att bolaget
arbetar för att genomföra kommunens politik på exempelvis
bredbandsområdet. Av de kommunala stadsnäten som svarat på PTS enkät har
70 procent mål för bredband i sina ägardirektiv.
Även för stadnätsverksamhet som drivs inom förvaltningen bör tydliga
styrdokument finnas. Med andra ord bör kommunens vision, mål och
genomförandeplan inklusive främjande av konkurrens formaliseras i
styrdokument som stadsnätet ska arbeta utifrån.
PTS anser att följande bör utgöra utgångspunkter för styrningen av
kommunala stadsnät, oavsett organisationsform.


126

Ägarens mål och inriktning för verksamheten bör vara tydliga. Här avses
både huvudsaklig inriktning och den förädlingsnivå som verksamheten ska
bedrivas på.

SSNf Rapport Stadsnätsundersökningen, statistikrapport för 2016, s 13.

127https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/bredbandelektroniskinfrastruktur/sta

dsnat/mojligaagarformer.14116.html, 2018-06-14.
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Ägaren ska vara tydlig med att verksamheten ska bidra till samhällsnytta
och uppfyllande av kommunens bredbandsstrategi. Stadsnätets roll som ett
medel att uppnå målen i strategin bör framgå.
Som kommunalägd aktör har stadsnätet en särställning på marknaden som
innebär att stadsnätet ska vara öppet för andra aktörer på alla nivåer. Det är
därför lämpligt att ägaren tydliggör att tillträde till stadsnätet bör ges på lika
villkor (se vidare om tillträde i kap. 5).128 Härigenom framgår också
kommunens roll att värna om konkurrensen i kommunen.
Ekonomiska utgångspunkter för verksamheten bör vara tydliga vad gäller
hur verksamheten ska finansieras och vilken avkastning den ska generera.
Stadsnäten har att beakta flera lagar och regler, bl.a. kommunallagen och
statsstödsregler, samt aktiebolagslagen om verksamheten bedrivs i
bolagsform. Avkastningskravet bör vara utformat så att det även är i linje
med kommunens bredbandsstrategi.129

4.6

Samverkansavtal

Kommuner kan främja utbyggnaden av fibernät genom att ingå
samverkansavtal med privata aktörer eller genom samarbete med eller stöd till
byalag. Samverkansavtal kan variera mycket vad gäller innehåll och krav (på
t.ex. bredbandstäckning). De minst styrande samverkansavtalen innebär en
liten inblandning från kommunens sida. Avtal med mer styrning kan fastlägga
omfattningen av utbyggnaden som företaget ska erbjuda och inom vilka
tidsmässiga ramar detta ska se.
Den privata bredbandsaktörens typiska åtaganden i ett samverkansavtal kan
bestå av erbjudande om nätutbyggnad till en fastslagen anslutningskostnad,
både för dem som väljer att ansluta sig initialt samt vid en senare tidpunkt.
Kommunen å sin sida kan t.ex. åta sig att ge företaget nödvändiga avtal för
marktillträde.130
PTS utredning visar att samverkansavtal överlag upplevs som positivt av
privata aktörer. Marknadskontakterna indikerar att privata aktörer efterfrågar
samverkansavtal med kommuner för att säkerställa att kommunen är positivt
inställd till företagets etablering i kommunen. På detta sätt kan företaget och
Se även regeringens bredbandsstrategi Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandstrategi, s. 14.
Några bredbandkoordinatorer har pekat på utmaningar i kommuner som delegerat bredbandsansvaret
till ett kommunägt stadsnät som i ägardirektiv enbart styrs mot avkastningskrav. I dessa fall kan det enligt
koordinatorerna finnas en risk att stadsnätet fokuserar på utbyggnad i marknadsmässigt lönsamma
områden och att kommunens behov av bredband ur ett samhällsnyttaperspektiv därför inte prioriteras. Se
Bredbandsforum Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016, s. 14.
130 T.ex. tjänsteanteckning från möte med Malmö kommun den 2017-11-29 och med
bredbandskoordinatorn i Västra Götaland 2017-09-27.
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kommunen också sätta ramarna för utbyggnaden, t.ex. i form av hur
hanteringen kring markavtal och grävtillstånd ska ske.
Exempelvis har en aktör förklarat att syftet med att ingå samverkansavtal är att
skapa en gemensam målbild och plattform för samtal. Enligt aktören har inget
avtal varit exklusivt och det förekommer inte några monetära transaktioner.
Samverkansavtal har enligt företaget visat sig vara ett bra sätt för kommunala
tjänstemän att få med sig sina politiker. Avtalen förenklar kontaktvägar och kan
också underlätta processerna för att få tillgång till mark samt diskussionerna
om rimliga återställningskrav.
En annan aktör uppger att kommuner generellt sett är försiktiga och vill teckna
samverkansavtal för att försäkra sig om att företaget kommer erbjuda
anslutning till alla. Samverkansavtal ses som något positivt eftersom företaget
därigenom kan försäkra sig om att få t.ex. grävtillstånd, markavtal och trygghet
kring övriga tillståndsprocesser. Kostnaden skjuter ofta iväg när man inte har
samverkansavtal, det eftersom återställningskostnaderna ofta stiger.
Det finns också exempel på aktörer som bygger bredband som inte ser nyttan
med samverkansavtal. Enligt en aktör kan samverkansavtalens värde
ifrågasättas eftersom samma resultat kan uppnås utan avtal.131
4.6.1

Kommuners samverkansavtal bör inte vara exklusiva

PTS utredning visar att båda kommuner och olika bredbandsaktörer anser att
samverkansavtal kan vara ett bra verktyg för att skapa goda förutsättningar för
en privat aktörs utbyggnad inom en kommun. Utredningen tyder även på att
samverkansavtal idag mycket sällan är exklusiva, dvs. de innebär ingen
ensamrätt för etablering för den aktör som tecknar avtalet med kommunen.
Ingen aktör som anlägger fibernät har uppgett att samverkansavtal utgör ett
etableringshinder och PTS marknadskontakter visar att det finns flera
kommuner där mer än en aktör har tecknat samverkansavtal med kommunen.
Det är positivt eftersom det är viktigt att samarbetsavtal inte blir utestängande
för andra aktörer. Sådana utestängande avtal kan även strida mot
konkurrenslagen. Inte heller får diskussioner om samverkansavtal innebära att
olika nätägare kommer överens om att dela upp utbyggnaden i olika områden
inom samma kommun mellan sig.
PTS vill i sammanhanget även framhålla att förekomst eller avsaknad av
samverkansavtal inte bör påverka tillståndsgivning, återställningskostnader eller
131

Tjänsteanteckning från möten med IP-Only 2017-10-23, Telenor 2017-10-24 och Telia 2017-11-07.
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annat som kan påverka bredbandsutbyggnad. Kommuner bör behandla alla
aktörer lika och sträva efter att underlätta bredbandsutbyggnad.
4.7

Kommunen som ägare av bostadsbolag

Kommunen är en stor ägare av bostäder, ofta i form av allmännyttiga
bostadsbolag. I fastigheterna finns i regel fastighetsnät som behöver anslutas
till ett accessnät.
I marknadskontakter med privata aktörer har det framkommit att dessa
upplever att vissa kommuner styr sitt allmännyttiga bostadsbolag till att köpa
anslutning och tjänster av det lokala stadsnätet, istället för på den öppna
marknaden. Detta uppfattas som problematiskt av de privata aktörerna
eftersom det gör att marknaden minskar för dem.
Privata företag förespråkar istället att upphandling ska användas som verktyg
när allmännyttan köper upp bredbandsrelaterade tjänster. Bransch- och
intresseorganisationen SABO132 och SSNf råder de allmännyttiga
bostadsbolagen att upphandla kommunikationsoperatörer till fastighetsnäten.133
I regeringens bredbandsstrategi understryks att det, i de fall kommunala
bostadsbolag anlägger ny infrastruktur för bredband, är viktigt att möjligheten
att använda befintliga parallella infrastrukturer, t.ex. fastighetsnät för kabel-tv,
inte förhindras, om inte särskilda skäl för det föreligger. Därigenom kan enligt
regeringen en balanserad försiktighetsprincip, där offentliga investeringar inte
riskerar att tränga ut privata investeringar, tillämpas på ett ändamålsenligt
sätt.134
4.7.1

Hur kan kommuner som ägare av bostadsbolag främja
bredbandsutveckling?

PTS menar att de kommunala bostadsbolagen bör upphandla sin
bredbandslösning. Kommuner kan främja valfrihet, ett brett tjänsteutbud och
konkurrens genom att ge direktiv till de kommunala bostadsbolagen att
upphandla tjänsten kommunikationsoperatör135 eller annan typ av
bredbandsanslutning av fastighetsnäten.136
Från konkurrenssynpunkt är det viktigt att de kommunala fastighetsägarna
upphandlar sin bredbandslösning för fastighetsnäten på den öppna marknaden
SABO är en förkortning av namnet Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.
SABO och SSNf Rekommendation Upphandling av kommunikationsoperatör i öppna nät, 2015-02-02.
134 Regeringens bredbandsstrategi 2016, s. 17.
135 Det kan noteras att en upphandling som går ut på att kommunikationsoperatörer tävlar om att betala
högst näthyra till fastighetsägaren inte nödvändigtvis innebär lägre priser för hyresgästerna.
136 T.ex. en gruppanslutning som tillhandahålls av en tjänsteleverantör.
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eftersom allmännyttan ofta står för en betydande del av fastighetsbeståndet i en
kommun. Därmed står allmännyttan också för en viktig del av marknaden för
de aktörer som bedriver verksamhet som kommunikationsoperatör eller
tillhandahåller andra bredbandslösningar för fastighetsnät. De avtal som sluts
med en operatör bör inte ingås på en alltför lång tid så att tjänsterna kan bli
föremål för en ny upphandling inom en rimlig tidshorisont.
Genom upphandling är det också möjlighet att ställa kvalitetskrav på tjänsterna
som ska levereras exempelvis krav på bredbandsanslutningen som t.ex. svarar
upp mot kommunens behov att kunna tillhandahålla välfärdstjänster.
I syfte att värna konkurrensen är det även viktigt att kommunerna uppdrar åt
de kommunala bostadsbolagen att inte förhindra etablering eller förekomst av
parallell bredbandsinfrastruktur där sådan är möjlig.
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5

Effekter av kommunal
stadsnätsverksamhet

Sammanfattning










5.1

Enligt PTS analys föreligger det idag inte någon skillnad i
utbyggnadsgrad mellan kommuner med respektive utan eget
stadsnät.
Den viktigaste faktorn för utbyggnadsgrad är folkmängden i
kommunen.
Utbyggnadsgraden är generellt sett högre i kommuner med flera
nätägare, vilket visar på att infrastrukturkonkurrens är bra för
utbyggnaden.
Offentliga investeringar riskerar att tränga undan privata
investeringar, vilket på sikt kan leda till negativa effekter på
konkurrensen.
PTS analys visar inget samband mellan stadsnätens placering i
värdekedjan och utbyggnadsgraden i kommunen.
PTS bedömning är att stadsnät bör tillhandahålla tillträde till
fibernätet på passiv nivå (svartfibertillträde). Det gäller även om
stadsnätet tillhandahåller tillträde till nätet på
kommunikationsoperatörsnivå.
Stadsnät bör i regel inte tillhandahålla slutkundstjänster.
Enligt PTS analys finns det både för- och nackdelar med att stadsnät
är kommunikationsoperatör i det egna nätet. Enligt PTS bedömning
finns det därför inte skäl att generellt avråda stadsnäten från att vara
kommunikationsoperatör i det egna nätet.

Inledning

I detta kapitel analyserar PTS effekterna av kommunala investeringar och
kommunal verksamhet på bredbandsmarknaden i syfte att besvara följande
frågor (fråga 1 och 2 enligt beskrivningen av uppdraget i kapitel 1):
1. Vilka effekter på utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur och konkurrensen
med privata aktörer har kommunala investeringar i bredbandsinfrastruktur?
2. Vilka förutsättningar finns det för en renodling av den så kallade
stadsnätsmodellen?
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Kapitlet är således uppdelat i två delar, en del för vardera fråga. I den första
delen diskuteras vad offentliga nät innebär för utbyggnaden och
konkurrenssituationen på bredbandsmarknaden, det med hänvisning till
ekonomisk teori och till den statistiska analys som PTS har genomfört. I den
andra delen analyseras hur de kommunala stadsnäten bör agera, dvs. var
stadsnäten bör placera sig i värdekedjan samt på vilken förädlingsnivå stadsnät
bör erbjuda tillträde till nätet till externa operatörer.
5.2

Effekter på utbyggnaden och konkurrensen av
kommunala investeringar i bredbandsinfrastruktur

I detta avsnitt analyseras vilka eventuella effekter som kommuners val att själva
äga och anlägga fibernät har på utbyggnaden och konkurrensen på
bredbandsmarknaden. Först ges en kort beskrivning av vad ekonomisk teori
säger om offentliga investeringar. Syftet med det är att beskriva att och hur
offentliga investeringar kan skilja sig från privata investeringar i fråga om
orsaker och drivkrafter, vilket utgör viktiga utgångspunkter vid analyser
rörande offentliga investeringar. Därefter diskuteras vilka effekter på
konkurrensen, på kort och på lång sikt, som investeringar i kommunala stadsnät
kan ge upphov till. Slutligen analyseras effekten av kommunalt ägda stadsnät på
utbyggnaden av fibernät på kommunnivå. Detta avsnitt är empiriskt och består av
en statistisk analys av utbyggnaden av fiber i Sverige på kommunnivå.
5.2.1

Ekonomisk teori om offentliga investeringar

Enligt ekonomisk teori leder fria marknader i normalfallet till ekonomiskt
effektiva utfall. Ekonomiska motiv till offentligt ägande bygger därför på att
det föreligger avvikelser som gör att den fria marknaden inte leder till ett
samhällsekonomiskt optimalt utfall. Sådana avvikelser brukar kallas för
marknadsmisslyckanden.137 Offentliga investeringar på en marknad kan vara ett
sätt att motverka marknadsmisslyckanden.
En typ av marknadsmisslyckande som ofta framförs som skäl för offentliga
investeringar och annan produktion är externa effekter. En extern effekt
föreligger om en ekonomisk transaktion mellan två parter påverkar nyttan för
en tredje part som inte är inblandad i transaktionen. Externa effekter kan vara
positiva. Exempel på detta är gatlampor, vars ljus faller till nytta för alla som
bor eller passerar den gata där lampan är placerad och således är till nytta för
andra än tillverkaren och beställaren av gatlamporna. En sådan typ av vara är

Ett marknadsmisslyckande definieras som ett ineffektivt marknadsutfall i den meningen att det
teoretiskt skulle gå att förbättra situationen för någon utan att samtidigt förvärra situationen för någon
annan.
137
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det vanligt att det offentliga tar ansvar för att erbjuda eftersom en privat
lösning kommer att leda till ett underskott av just den varan.
När det gäller bredband är de externa effekterna positiva för samhället i stort,
dvs. inte bara för de parter som samarbetar genom att t.ex. den ena anlägger
fibernät och den andra betalar för nätet. Det finns flera studier som pekar på
sambandet mellan tillgång till bredband och ekonomisk tillväxt,138 vilket är en
indikation på att samhället i stort vinner på utbyggnaden av fiber. I det
avseendet kan det vara motiverat för en offentlig aktör att ta beslutet att själv
investera i och producera denna typ av vara, det eftersom den privata
lösningen inte kommer att erbjuda ett tillräckligt utbud av produkten för att
uppnå samhällelig effektivitet.
I den ekonomiska litteraturen finns det samtidigt både teoretisk och empirisk
grund för att ifrågasätta offentligt ägande och drift av företag.139 Offentliga
företag har t.ex. i empiriska analyser befunnits vara mindre effektiva än privata
företag.140 Enligt den s.k. public choice-skolan kan en förklaring vara att
politikers och offentliga tjänstemäns ageranden kan ha andra motiv än de som
ligger i det allmännas intresse, speciellt i situationer där de ställs inför
beslutsfattande eller genomförande av beslut som strider mot det egna intresset
och de egna målsättningarna. Det kan t.ex. handla om politiker som fattar
beslut i syfte att maximera folkets stöd vid ett framtida val, oberoende av om
detta ligger i det allmänna intresset eller inte.141
Mot denna bakgrund är det inte självklart att det är motiverat för offentliga
aktörer att träda in på en marknad även om externa, positiva effekter föreligger.
Offentligt ägande kan vidare riskera att leda till konkurrenssnedvridande
effekter. Om ett offentligt ägande på en marknad ger upphov till
konkurrenssnedvridande effekter är detta en omständighet som talar emot
offentligt ägande. Det är dock inte alls säkert att det föreligger den typen av
negativa effekter av offentligt ägande. Många nationalekonomer argumenterar
för att konkurrens är viktigare än ägande, dvs. föreligger det konkurrens på en
marknad spelar ägandeformen mindre roll.142

Se t.ex. Rapport från riksdagen 2016/17:RFR1 It-infrastrukturen - i dag och i framtiden.
Se t.ex. Boardman, Ownership and performance in competitive environments: o comparison of the performance of
private, mixed, and state-owned enterprises, 1989.
140 Se t.ex. DeWenter och Malatesta State-owned and privately owned firms: an empirical analysis of profitability,
leverage, and labor intensity, 2001.
141 Hindriks och Myles, Intermediate public economics, 2006.
142 Se t.ex. diskussion i Finansdepartementets och Näringsdepartementets rapport, N9010 Privatiseringar av
statligt ägda företag – en litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna, 2009.
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I följande avsnitt analyseras effekten av offentligt ägd bredbandsinfrastruktur
på konkurrensen mer i detalj.
5.2.2

Ekonomisk teori om effekter på konkurrensen av kommunala
investeringar i bredbandsinfrastruktur

Att kommuner är aktiva på bredbandsmarknaden kan påverka konkurrensen
och marknaders funktionssätt på olika sätt. Om kommuner investerar i
verksamhet som det finns privata aktörer som är villiga att investera i, tenderar
det att tränga undan privata investeringar. Detta behöver inte kortsiktigt ha
negativa effekter för konsumenterna. På lång sikt kan det dock påverka
marknaden negativt, nämligen om privata initiativ och entreprenörskap får
mindre utrymme.
Offentliga aktörer kan vidare ofta ha finansiella fördelar som privata företag
inte har. En kommun kan t.ex. inte gå i konkurs, och bör därför i regel ha
möjlighet att få tillgång till kapital till mer fördelaktiga villkor än ett privat
företag. Detta riskerar att snedvrida konkurrensen genom att skapa en ojämn
spelplan, där det inte är säkert att ”den bäste” vinner.
En kommunal aktör har vidare ofta möjlighet att agera på
konkurrensbegränsande sätt, vilket privata aktörer endast kan göra under vissa
förutsättningar. Ett exempel på sådana konkurrensbegränsande förfaranden
kan vara underprissättning, som visserligen är bra för konsumenterna på kort
sikt, men riskerar att vara dåligt på lång sikt om förfarandet tränger undan eller
motarbetar privata konkurrenter.
Allt annat lika kan slutkunderna gynnas om kommunala aktörer inte är
vinstmaximerande. På bredbandsmarknaden skulle detta kunna vara fallet om
en accessnätägare har marknadsmakt, dvs. makt och möjlighet att kunna höja
priset över en konkurrensutsatt nivå, men väljer att inte utnyttja
marknadsmakten t.ex. för att kommunmedlemmarnas intressen (i egenskap av
bredbandskonsumenter) sätts före verksamhetens lönsamhet.
Ur ett konkurrensperspektiv kan alltså offentliga investeringar ha olika effekter.
På kort sikt behöver det inte vara dåligt för konsumenterna om en kommunal
aktör erbjuder produkter som slutkunderna efterfrågar. I de fall privata
investeringar trängs undan eller motarbetas kan dock de långsiktiga effekterna
för samhället vara negativa.143

Se t.ex. Konkurrensverket rapport 2016:9 Utvärdering av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet, s. 23 f.
143
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5.2.3

Effekter på utbyggnad av kommunala investeringar i
bredbandsinfrastruktur – empirisk analys

I detta avsnitt redovisar PTS resultat från den empiriska analys som
genomförts för att utreda vilka effekter på bredbandsutbyggnaden som
kommunala investeringar i bredbandsinfrastruktur har. Analysen har
genomförts på kommunnivå, dvs. kommunspecifika faktorer ligger till grund
för slutsatserna om hur utbyggnaden varierar mellan kommuner. Analysen har
gjorts på hela populationen, dvs. alla Sveriges 290 kommuner, och på ett sådant
sätt att det går att generalisera resultatet för hela landet.
Analysen görs på data för år 2017 och ger därför en ögonblicksbild av nuläget.
Det statistiska underlaget för analysen är huvudsakligen PTS mobiltäcknings- och
bredbandskartläggning 2017, som visar tillgången till fast bredband till hushåll och
arbetsställen i Sverige, och den enkätundersökning som PTS genomfört bland
stadsnät. Den metod som använts är en så kallad regressionsanalys. En
regressionsanalys gör det möjligt att titta på enskilda faktorers påverkan på
fiberutbyggnaden samtidigt som analysen kontrollerar för andra faktorer, dvs.
det kontrolleras för att inte andra faktorer påverkar det samband som hittas.
För en grundligare genomgång av den analys som genomförts samt för en
beskrivning av stadsnäten, se bilaga 3 och bilaga 4.
Det finns ett antal potentiella faktorer som kan förklara utbyggnadsgraden i en
kommun. I PTS utredning har kommunspecifika faktorer som kan förväntas
påverka utbyggnaden av fibernät analyserats, liksom faktorer som det ingår i
uppdraget att utreda effekten av, t.ex. kommunala investeringar i fibernät.
Analysen kontrollerar därför för effekten på utbyggnadsgrad på kommunnivå
av folkmängd, kommuntyp och antal nätägare i en kommun. För en
grundligare genomgång och motivering till varför dessa variabler har
analyserats, se bilaga 3.
Den statistiska analysen har gett följande resultat:




Det finns ett positivt samband mellan folkmängd i kommunen och
utbyggnadsgrad. Det innebär, allt annat lika, att en kommun med större
folkmängd generellt sett är mer utbyggd än en kommun med mindre
folkmängd. Resultatet indikerar att de ekonomiska förutsättningarna för
utbyggnad, vilka påverkas av hur många hushåll och arbetsplatser en
fibernätbyggare har möjlighet att bygga till, utgör en viktig förklaring till
utbyggnadsgraden i en kommun.
Det föreligger ett samband mellan kommuntyp och utbyggnadsgrad. Detta
indikerar att utbyggnadsgraden i genomsnitt är lägre ju mer glesbebyggd en
kommun är.
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Det finns ett positivt samband mellan antalet fibernätägare i en kommun
och utbyggnadsgraden. Resultatet tyder således på att konkurrens mellan
nätägare i en kommun skapar bättre förutsättningar för utbyggnad.
PTS finner i analysen inte något samband mellan kommunens val att äga
ett stadsnät och utbyggnadsgraden i kommunen. Det betyder att när
analysen kontrollerar för andra variabler, som t.ex. folkmängd och antalet
nätägare i en kommun, har valet att ha ett stadsnät i kommunen i
genomsnitt inte någon effekt på utbyggnadsgraden så som den är idag
PTS finner i analysen inte heller något samband mellan vilken
verksamhetsform som stadsnäten bedrivs i och utbyggnadsgraden i
kommunen.
Utbyggnadsgraden tycks enligt analysen inte heller påverkas av på vilken
nivå stadsnätet bedriver verksamhet.

Som beskrivs figur 2.3 i kapitel 2 finns en betydande skillnad i utbyggnad
mellan glesbygd och tätort. I den statistiska analysen har därför en analys gjorts
även utifrån en uppdelning mellan glesbygds- och tätortskommuner. Detta för
att se om de ovan redovisade resultaten skiljer sig åt om analysen görs separat
på de olika delpopulationerna. Denna analys visar inga relevanta skillnader vad
gäller resultaten, dvs. de gäller både tätort och glesbygd.
5.2.4

Slutsats om effekterna på utbyggnad och konkurrens av
kommunala investeringar i fibernät

Från en teoretisk synpunkt finns endast skäl för offentliga aktörer att träda in
på en marknad där det annars riskerar att uppstå marknadsmisslyckanden.
Offentligt ägande kan vidare vara förknippat med ineffektivitet och andra för
konsumenterna dåliga effekter. Offentliga investeringar kan även tränga undan
privata investeringar och på så sätt negativt påverka marknadens funktionssätt
genom att skada konkurrensen.
Den statistiska analys som PTS har genomfört avseende kommunernas
investeringar i fibernät, och val av placering i värdekedjan, har lett till följande
slutsatser.
Effekter på utbyggnad

PTS har i den statistiska analysen undersökt och försökt finna eventuella
samband mellan kommunspecifika variabler och utbyggnaden i kommunen.
Analysen har inte visat på något generellt samband mellan aktuell grad av
utbyggnad i en kommun (år 2017) och att kommunen äger ett stadsnät.
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Resultatet utesluter dock inte att kommuners investeringar i egen
fiberinfrastruktur historiskt kan ha haft effekt på utbyggnadsgraden.144
Resultaten indikerar inte heller att stadsnätens val av placering i värdekedjan
har någon generell effekt på utbyggnaden. Det betyder inte att stadsnäten alltid
väljer den mest effektiva lösningen eller tvärtom, utan endast att kommunernas
val i genomsnitt inte har någon effekt på utbyggnaden.
Resultaten från den statistiska analysen indikerar att det framförallt är
efterfrågan som driver utbyggnaden av fibernät i Sverige.
Effekter på konkurrensen

Den statistiska analysen finner att konkurrens, uttryckt som antalet nätägare i
en kommun, förefaller ha en positiv effekt på utbyggnadsgraden i kommunen.
Resultatet understryker att det är viktigt att kommunerna främjar etablering av
olika nätägare genom att t.ex. tillämpa lika villkor för markåtkomst m.m. Alla
ageranden som riskerar att snedvrida konkurrensen, t.ex. gynnande av det egna
stadsnätet framför privata aktörer, ska undvikas (se kap. 4).
5.3

Analys av effekter av vertikal integration och
behov av renodling av stadsnätsmodellen

Tillhandahållandet av bredbandstjänster till slutkunderna innefattar olika
förädlingsnivåer enligt vad som beskrivs i kapitel 2. Dessa nivåer kan utföras av
en och samma aktör (vertikal integration) eller av flera olika aktörer, som kan
utföra olika funktioner i värdekedjan.
I detta avsnitt analyseras frågan om vilka förutsättningar det finns för en
renodling av den så kallade stadsnätsmodellen (fråga 2). Analysen fokuserar på
den vertikala organisationen av stadsnätens grossistverksamhet (nivå 1-3 i
värdekedjan som beskrivs i kapitel 2). Här analyseras även på vilken
förädlingsnivå andra operatörer (tjänsteleverantörer eller i förkommande fall
kommunikationsoperatörer) bör kunna tillträda nätet.145
Först ges en beskrivning av vad ekonomisk teori säger om vertikal integration,
det eftersom denna utgör en viktig utgångspunkt för PTS analys. Därefter
presenteras vad som vad framkommit vid intervjuer som PTS har haft med
Se t.ex. Mölleryd i OECD:s rapport Development of high-speed networks and the role of municipal networks,
2015, som finner en positiv effekt på utbyggnadsgrad av stadsnätens aktivitet på kommunnivå för
tidsperioden 2010-2012.
145 I sin bredbandsstrategi understryker regeringen vikten av en bredbandsinfrastruktur som är öppen för
alla aktörer på lika villkor, på såväl passiv som aktiv nivå. Se Regeringens bredbandsstrategi 2016, s. 14.
144
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olika aktörer, av PTS enkät samt den statistiska analysen av fiberutbyggnaden i
Sverige med avseende på stadsnätens placering i värdekedjan.
5.3.1

Ekonomisk teori om vertikal integration

Marknader är vertikalt strukturerade, dvs. består av olika förädlingssteg som
kompletterar varandra. För företagen uppstår frågan i vilka led i värdekedjan
det bör vara verksamt. Det företag som mest självständigt kan avgöra den
frågan är det företag som har störst marknadsmakt. Marknadsmakt har i detta
sammanhang det företag som är verksamt i en del av värdekedjan som andra
företag har svårt att replikera, men som utan stora svårigheter skulle kunna
utföra även övriga moment i värdekedjan själv (i egen regi). På
bredbandsmarknaden brukar traditionellt sett ägaren till accessnätet anses vara
den som har störst möjlighet till marknadsmakt.146
I teorin kan således en accessnätägare själv bestämma om den ska utföra
momenten i värdekedjan i egen regi, eller om den på olika sätt ska ge tillträde
till nätet och låta andra aktörer utföra olika moment. För en vinstmaximerande
accessnätägare förväntas detta beslut bero på vad som är mest lönsamt för
nätägaren. Vad som är mest lönsamt kommer i sin tur i huvudsak att bero dels
på vilken lösning som är mest effektiv, dels på vilken lösning som försäkrar
accessnätägaren störst andel av värdet som genereras på marknaden.
Vad som är mest effektivt från produktionssynpunkt147 kommer att bero på
omständigheterna i det enskilda fallet. Ju effektivare det är att producera
bredbandstjänsterna, desto billigare kommer tjänsterna i normalfallet vara för
slutkunderna. I detta avseende finns således ingen intressekonflikt mellan
accessnätägaren och konsumenterna. Även samhällsnyttan blir större ju
effektivare tjänsterna produceras.
Den vertikala struktur som ger accessnätägaren den största delen av värdet
som genereras på marknaden, avgörs av hur accessnätägaren kan utvinna den
vinst som konkurrensen med andra nät möjliggör. Ju mindre konkurrens
accessnätägaren möter, desto högre vinst.
Om accessnätägaren enbart uppehåller sig på infrastrukturnivå och kan utvinna
vinsten genom ändamålsenlig prissättning av tillträde till sitt nät, behövs inte
någon vertikal integration för att öka vinsten. Om denna typ av prissättning
inte är möjlig kan dock vertikal integration, dvs. att nätägaren bedriver
verksamhet även på aktiv, kommunikationsoperatörs- och/eller slutkundsnivå,
För fördjupning och hänvisningar till ekonomisk litteratur se PTS-ER-2017:11 Effektivitet och
marknadsmakt på bredbandsmarknaderna - Hur den vertikala strukturen och regleringar påverkar konkurrensen.
147 Det handlar alltså om att producera tjänsten till minsta möjliga kostnad (minsta möjliga resursåtgång).
146
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möjliggöra en större vinst. Om detta endast innebär en ekonomisk
omfördelning mellan olika producenter, t.ex. mellan nätägare och en
kommunikationsoperatör, spelar detta inte så stor roll för samhället och
konsumenterna. Om integrationen däremot innebär att det ekonomiska
överskottet överförs från konsumenterna till nätägaren är det ett problem från
konsumentsynpunkt.
Förutom frågan om vilka nivåer i värdekedjan som accessnätägaren själv bör
vara verksam på, måste nätägaren också ta ställning till om tillträde ska
erbjudas och på vilken förädlingsnivå det i så fall ska ske. Om accessnätägaren
bara finns på infrastrukturnivån är det nödvändigt att erbjuda en
tillträdesprodukt, men även en vertikalt integrerad nätägare kan vilja erbjuda
tillträdesprodukter till andra operatörer i syfte att dessa ska erbjuda sina tjänster
i nätet. En vertikalt integrerad accessnätägare har goda skäl att låta andra
operatörer erbjuda tjänster i sitt nät, om det ökar den samlade betalningsviljan
hos slutanvändarna och därmed värdet på accessnätet. Om tillträdande
operatörer kan erbjuda tjänster över nätet som nätägaren själv har svårt att
erbjuda, och därmed kan fånga upp önskemål hos slutkunderna som nätägaren
inte själv kan, bör det allt annat lika vara fördelaktigt för nätägaren att erbjuda
tillträdestjänster.148
Denna beskrivning av de ekonomiska överväganden som en accessnätägare har
att göra är baserad på en teoretisk, vinstmaximerande nätägare. Vad
kommunala stadsnät beträffar bör dessa, enligt PTS uppfattning, inte sträva
efter strukturer som ger stadsnäten störst del av värdet på marknaden, eller
som gör att stadsnätens marknadsposition skyddas genom att externa
operatörer inte får tillträde till nätet. Däremot är ökad produktionseffektivitet
lika önskvärt hos ett kommunalt stadsnät som hos en privat aktör, det
eftersom detta, allt annat lika, leder till lägre priser/ökad produktion.
Investeringsstegen

Det kan även finnas konkurrensbegränsande skäl för en accessnätägare att inte
erbjuda tillträde till andra operatörer. Ett sådant skäl kan vara att ett tillträde
ökar sannolikheten för att den tillträdande operatören själv börjar bygga eget
accessnät och således kringgår den ursprungliga nätägaren och börjar
konkurrera med denne. Teorin om den så kallade investeringsstegen, som EU:s
konkurrensreglering på bredbandsområdet till betydande del vilar på,149 baseras
på att en operatör gradvis närmar sig infrastrukturnivån genom att göra mer
Se PTS ER 2017:11 rapport Effektivitet och marknadsmakt på bredbandsmarknaderna – hur den vertikala
strukturen och regleringar påverkar konkurrensen, 2017, s. 17 f.
149 Se t.ex. Berec Common Position On Best Practice In Remedies On The Market For Wholesale (Physical) Network
Infrastructure Access (Including Shared Or Fully Unbundled Access) At A Fixed Location Imposed As A Consequence
Of A Position Of Significant Market Power In The Relevant Market, 2012, s. 1.
148

Post- och telestyrelsen

85

Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala
lokaliseringsprincipen

och mer av förädlingen själv. För att skydda sin marknadsposition kan
accessnätägaren således ha ekonomiska incitament att neka andra operatörer
tillträde till sitt nät på svartfibernivån.150
Teorin om investeringsstegen innebär att tillträde till passiv infrastruktur anses
göra etablering av egen infrastruktur mer sannolik än om endast mindre
förädlat tillträde, t.ex. till en kommunikationsoperatörsplattform, erbjuds.
Sådant tillträde är därmed bra för konkurrensen på marknaden.
5.3.2

Vertikal separation mellan grossist- och slutkundstjänster

Ungefär en fjärdedel av stadsnäten erbjuder slutkundstjänster.151 Enligt PTS
uppfattning finns det gott om tjänsteleverantörer på marknaden som erbjuder
bredbandstjänster till slutanvändare. PTS menar därför att det som huvudregel
inte finns anledning för stadsnäten att själva tillhandahålla slutkundstjänster.
Mot denna bakgrund förordar PTS att stadsnäten bör vara vertikalt separerade
i den meningen att stadsnäten endast bör vara verksamma på grossistnivå och
låta externa operatörer erbjuda slutkundstjänster i näten.
5.3.3

Beskrivning av stadsnätens vertikala integration

Med avstamp i beskrivningen av bredbandsmarknadens värdekedja i kapitel 2
redovisas nedan hur stadsnät i Sverige valt att vertikalt integrera sin
verksamhet. Underlaget till denna redogörelse utgörs av den enkät som PTS
skickat ut till stadsnäten. För en mer detaljerad beskrivning av underlaget, se
bilaga 3.
Det finns stor variation i hur stadsnäten valt att vertikalt integrera sin
verksamhet. Nedan följer ett par exempel på olika affärsmodeller som återfinns
hos stadsnäten (jfr avsnitt om affärsmodeller i kapitel 2):




150
151

Stokab, som ägs av Stockholm stad, är endast verksam på svartfibernivå
(nivå 1, passiv nivå) och resterande nivåer i förädlingskedjan är därför
uppdelade mellan andra operatörer som hyr tillträde till svartfiber av
Stokab. Stokab tillhandahåller bara svartfiber till flerfamiljshus och företag,
vilket betyder att grossistkunder till Stokab kan vara antingen renodlade
kommunikationsoperatörer eller delvis vertikalt integrerade operatörer som
både förfogar eller äger aktiv utrustning och säljer tjänster.
Flera stadsnät är aktiva som kommunikationsoperatörer i sina egna nät.
Det finns också exempel på kommuner som har gått ihop och startat en
gemensam kommunikationsoperatör, t.ex. Fibra AB i Mälardalen.
Jullien, Rey och Saavedra The economics of margin squeeze, 2014, s. 18.
PTS Svensk Telekommarknad och Bredbandskartläggning.
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Ett begränsat antal stadsnät är helt vertikalt integrerade och har egna
slutkundstjänster. Ungefär 25 procent av stadsnäten tillhandahåller
slutkundstjänster.152 De står dock endast för en begränsad andel av det totala
antalet slutkundsabonnemang.
I figur 5.1 visas hur stadsnät har valt att vertikalt strukturera verksamheten
enligt den enkät som PTS riktat till Sveriges stadsnät. I figuren redovisas
andelen stadsnät som angett att de utför någon eller alla funktioner i varje nivå
i värdekedjan i egen regi. Med ”totalt egen regi” menas att alla funktioner på
den aktuella nivån utförs av stadsnätet i egen regi.
Figur 5.1 Vertikal integration, stadsnät*
100%
84%

76%

80%

60%
45%
40%

31%

20%

25%

26%

20%

0%

Källa: PTS enkät till stadsnät 2017-2018
*resultatet gäller för 116 kommuner (vissa stadsnät är aktiva i flera kommuner)

Figuren ovan visar att det är mycket vanligt att stadsnäten utför funktioner på
passiv nivå i egen regi. Det är något mindre vanligt att de utför funktioner på
aktiv nivå och när det gäller funktioner på kommunikationsnivå är det ungefär
lika vanligt att funktionerna utförs i egen regi som i extern regi. Figuren

PTS Svensk Telekommarknad och Bredbandskartläggning. I PTS enkät till stadsnäten har ca 20 procent av
respondentaren svarat att de tillhandahåller slutkundstjänster.
152
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tydliggör att ju mer förädlad nivå desto vanligare är det att stadsnäten inte utför
funktionen i egen regi.
För att åskådliggöra om valet av affärsmodell varierar mellan olika
kommuntyper redovisas i tabell 5.1 nedan andelen stadsnät som valt att
vertikalt integrera sig på olika nivåer uppdelat efter SKL:s kommuntyper.
Tabell 5.1 Vertikal integration per kommungrupp*
Aktiv nivå
totalt
egen regi

Kommungrupp

delvis egen
regi

Kommunikationsnivå
totalt egen
regi

delvis egen
regi

6%

39 %

Landsbygdskommun
Landsbygdskommun med
besöksnäring

33 %

78 %

0%

43 %

0%

14 %

Lågpendlingskommun nära större stad

17 %

50 %

25 %

33 %

Mindre stad/tätort

21 %

84 %

32 %

58 %

Pendlingskommun nära mindre tätort

29 %

88 %

29 %

33 %

0%

57 %

0%

0%

31 %

77 %

46 %

77 %

0%

50 %

0%

0%

43 %

93 %

50 %

79 %

Pendlingskommun nära storstad
Pendlingskommun nära större stad
Storstäder
Större stad
Totalt

25 %

76 %
26 %
45 %
Källa: PTS enkät till stadsnät 2017-2018
*resultatet gäller för 116 kommuner (vissa stadsnät är aktiva i flera kommuner)

Tabellen visar att det är en relativt stor spridning vad gäller hur stadsnäten har
valt att vertikalt integrera sig även vid en uppdelning på kommuntyp.
Det kan också vara intressant att undersöka om det finns något mönster vad
gäller stadsnätetens ägarform och graden av vertikal integration. I tabell 5.2
nedan redovisas andelen stadsnät som är vertikalt integrerade på olika nivåer
uppdelat på ägarform.
Tabell 5.2: Vertikal integration per kommungrupp*
Aktiv nivå
totalt
egen regi

Ägarform
Kommunal förvaltning
Kommunalt energibolag
Kommunalt stadsnätsbolag
Totalt

Kommunikationsnivå
delvis egen
regi

delvis egen
regi

totalt egen regi

8%

65 %

15 %

31 %

18 %

78 %

18 %

43 %

45 %

83 %

43 %

58 %

25 %

76 %

26 %
45 %
Källa: PTS enkät till stadsnät 2017-2018
*resultatet gäller för 116 kommuner (vissa stadsnät är aktiva i flera kommuner)
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Tabellen visar att det är vanligare att stadsnät som ägs i formen stadsnätsbolag
genomför funktioner i värdekedjan i egen regi.
5.3.4

Stadsnäten om valet av placering i värdekedjan

PTS har intervjuat en rad stadsnät och frågat dem vad beslutet att själv vara
kommunikationsoperatör har berott på. En del stadsnät anger att det kan vara
avgörande för ett stadsnäts möjlighet att skapa synergieffekter, volymfördelar
och driftsäkerhet att vara aktiv på kommunikationsoperatörsnivån. Detta beror
på hur byggandet av näten planeras, eftersom den aktiva utrustningen (som
sköts på denna nivå) också behöver planeras. Att själv vara
kommunikationsoperatör har enligt somliga betydelse för en fortsatt stark
utveckling, inte minst för att säkerställa mångfalden på tjänsteleverantörsnivå
och minimera riskerna för monopol och oligopol.153
Många stadsnät anser att det är självklart för ett stadsnät som äger och anlägger
infrastruktur att även drifta nätet,154 och anser t.ex. att det på så sätt kan vara
enklare att avhjälpa fel snabbt.155 En del stadsnät har tidigare använt sig av en
extern kommunikationsoperatör men har pga. att de upplevt att denne inte
varit en bra lösning, valt att ta tillbaka verksamheten till egen regi igen. Några
stadsnät har även pekat på att det är lättare för lokala tjänsteleverantörer att få
tillträde till en kommunal kommunikationsoperatörs plattform, vilken är
positivt för det lokala näringslivet.156
Stadsnät som har valt att anlita externa kommunikationsoperatörer har bl.a.
uppgett att man inte har resurser och förutsättningar att vara
kommunikationsoperatör i sitt eget nät. Det finns exempel på stadsnät som
börjat med att vara kommunikationsoperatör i egen regi men kommit fram till
att kommunikationsoperatörsuppgifterna varit för betungande, varför man
ansett sig behöva en extern partner. En fördel som nämnts med en extern KO
är att kundbasen typiskt sett blir större. För ett litet stadsnät kan det annars
vara svårt att locka tjänsteleverantörer till nätet.157
I intervjuer med stadsnät har det vidare bl.a. framkommit att en upplevd
nackdel med externa kommunikationsoperatörer, är att dessa i regel ägs av
stora telekomoperatörer som själva erbjuder slutkundstjänster (Telia,
Com Hem och Telenor). Stadsnäten menar att det därigenom finns en risk att
Se t.ex. tjänsteanteckning från möte med stadsnät som har egen kommunikationsoperatör, 2017-11-23.
Tjänsteanteckning från telefonmöte med Finspång kommun, 2017-10-20.
155 Tjänsteanteckning från möte med Sollentuna stadsnät, 2017-11-28.
156 Se t.ex. tjänsteanteckning från telefonmöte med Kramfors kommun 2017-12-04, tjänsteanteckning
från telefonmöte med Njudung Energi AB 2017-11-28 samt tjänsteanteckning från möte med Sollentuna
stadsnät 2017-11-27.
157 Tjänsteanteckning från möte med stadsnät utan egen kommunikationsoperatör, 2017-11-24.
153
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dessa kommer att gynna den egna slutkundsverksamheten på
kommunikationsoperatörsplattformen, till nackdel för konkurrenterna på
plattformen.
Av de stadsnät som i enkäten angett att det tillhandahåller slutkundstjänster (20
procent av svarande stadsnät) uppgav hälften att det saknades intresse från
andra aktörer att sälja bredbandsabonnemang när beslutet att vara
tjänsteleverantör fattades. Av dessa stadsnät angav 38 procent att de bedömer
att de utför tjänstefunktionen mer effektivt än andra aktörer.
5.3.5

Privata aktörer om stadsnätens placering i värdekedjan

Bland privata infrastrukturägare och kommunikationsoperatörer som PTS
pratat med är det en vanlig uppfattning att kommunala stadsnät helst bör hålla
sig på passiv nivå i värdekedjan.158 Detta motiveras bl.a. av att
kommunikationsoperatörsverksamhet präglas av skalfördelar, vilka enklast
realiseras av de privata aktörerna som kan bedriva verksamhet i nät över hela
landet.
Det finns även aktörer som menar att stadsnätens kommunikationsoperatörer
håller en sämre kvalitet än de privata, t.ex. att stadsnät som själv är
kommunikation operatör generellt har fler felärenden än de privata näten.159
Vissa privata aktörer på tjänsteleverantörsnivå har framhållit fördelen med att
stadsnäten själva är kommunikationsoperatör, snarare än att anlita en extern
kommunikationsoperatör som även tillhandahåller egna slutkundstjänster. De
menar att detta innebär en risk för att kommunikationsoperatören gynnar de
egna slutkundstjänsterna.160
5.3.6

Statistisk analys avseende vertikal integration och effekter på
utbyggnad

I den statistiska analysen av vilka faktorer som påverkar fiberutbyggnaden i
Sverige (som beskrivs i 5.2.3) har PTS undersökt om det finns samband mellan
hur stadsnäten är vertikalt organiserade och utbyggnadsgrad. Denna analys
visar att valet att utföra kommunikationsoperatörsfunktioner i egen regi eller
t.ex. upphandla en extern aktör för dessa funktioner inte har någon statistiskt
signifikant effekt på utbyggnadsgraden. PTS bedömer att det därmed inte går
att med stöd i empiri dra slutsatsen att någon viss grad av vertikal integration i
Se t.ex. tjänsteanteckning från möten med IP-Only, 2017-10-23, Telenor, 2017-10-12 och ViaEuropa,
2017-11-17.
159 Se t.ex. tjänsteanteckning från möten med Com Hem, 2018-02-22, Netnod, 2017-12-15 och Telia,
2017-11-07.
160 Se t.ex. tjänsteanteckning från möte med Bahnhof, 2018-01-12.
158
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grossistledet skulle vara mer gynnsam för utbyggnaden av fibernät än någon
annan.
5.3.7

Tillträde till svartfiber

I PTS enkät har stadsnät som erbjuder tillträde via en
kommunikationsoperatörsplattform fått svara på frågan om de erbjuder
tillträde på svartfibernivå, se tabell 5.3
Tabell 5.3: Andel stadsnät som erbjuder svartfibertillträde**
Ja
58 %
Nej
42 %
Källa: PTS enkät till stadsnät 2017-2018
*resultatet gäller för 118 kommuner (vissa stadsnät är aktiva i flera kommuner)
**Resultatet gäller stadsnät som erbjuder svartfibertillträde utöver en KO-plattform

I enkäten ställdes inte frågan specifikt för flerfamiljshus respektive
enfamiljshus. Privata aktörer har emellertid framfört att det är svårt att köpa
tillträde på svartfibernivå till enfamiljshus av stadsnäten, t.o.m. att det i
praktiken inte förekommer.161 PTS är, som förklarats ovan, av uppfattningen
att det är bra för konkurrensen om den typen av tillträde möjliggörs i
stadsnäten.
I detta sammanhang noterar PTS att SSNf för närvarande arbetar med att ta
fram en produkt avseende svartfiber till enfamiljshus som kommer att
rekommenderas medlemmarna.162
5.4

Bedömning och rekommendationer

Mot bakgrund av föregående avsnitt gör PTS följande bedömning och
rekommendationer avseende stadsnätens placering i värdekedjan och tillträde
till nätet.
PTS noterar även här att myndigheten inte tar ställning till om någon typ av
verksamhet faller inom den kommunala kompetensen eller inte.
5.4.1

Var stadsnät bör uppehålla sig i värdekedjan

PTS bedömning är att varken ekonomisk teori om vertikal integration eller den
empiriska analys som gjorts inom ramen för denna rapport kan ge något
generellt svar på vilken grad av vertikal integration i grossistledet hos
stadsnäten som är samhällsekonomiskt optimal.

161
162

Se t.ex. tjänsteanteckning från möte med Com Hem, 2018-02-22.
Tjänsteanteckning från möte med SSNf, 2008-04-03.
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Huruvida stadsnät ska vara kommunikationsoperatör i det egna nätet eller
upphandla den funktionen (givet att stadsnätet vill ha en
kommunikationsoperatörsmodell) bör bestämmas från fall till fall, baserat på
de omständigheter som är relevanta från produktionssynpunkt. Både
stadsnäten själva och konsumenterna har att tjäna på att stadsnäten väljer den
lösning som är mest produktionseffektiv, och det är således viktigt att
stadsnäten styrs av det övervägandet.
Från PTS enkätundersökning framgår att det finns stor variation i hur olika
stadsnät har valt att själva utföra, upphandla eller på annat sätt ta hand om
olika funktioner som behöver utföras för att slutanvändare ska förses med
bredband. Den statistiska analys som PTS gjort har inte kunnat hitta något
samband mellan dessa lösningar och grad av utbyggnad i kommunerna.
Allmänt sett finns det både för- och nackdelar med en
kommunikationsoperatörsplattform i egen regi respektive att upphandla en
sådan plattform. Många stadsnät som är kommunikationsoperatör i sitt eget
nät har förklarat att de anser detta vara effektivare än att låta en extern aktör
vara kommunikationsoperatör. Om det är effektivare, är det en fördel med att
vare egen kommunikationsoperatör, enligt vad som också beskrivits ovan. En
majoritet, och de största, av de kommunikationsoperatörer som finns att tillgå
på den öppna marknaden är kopplade till stora operatörer som själva är aktiva i
slutkundsledet. Stadsnät och externa tjänsteleverantörer har i detta
sammanhang påtalat risken med att de egna slutkundstjänsterna gynnas på
dessa plattformar, till nackdel för konkurrenterna.
Att ha möjligheten att agera egen kommunikationsoperatör kan vidare
disciplinera externa aktörer som konkurrerar om att vara
kommunikationsoperatör i andras nät. Sannolikheten för att marknadsmakt
kan uppstå i det ledet blir på sådant sätt mindre.
En fördel med externa kommunikationsoperatörer är att dessa, i den mån de
finns i flera nät, kan dra nytta av skalfördelar och därmed bedriva
verksamheten effektivare. Det finns även uppgifter om att externa privata
kommunikationsoperatörer tenderar att sköta sina uppgifter bättre, vilket t.ex.
skulle kunna förklaras av att de i större utsträckning har möjlighet att
specialisera sig på den aktuella typen av verksamhet.
Sammantaget är PTS bedömning att det både kan finnas för- och nackdelar
med att kommunala nätägare agerar kommunikationsoperatör i sitt eget nät.
Det finns därför inte skäl att generellt sett avråda stadsnät från att utföra en,
några, eller alla kommunikationsoperatörsfunktioner i egen regi. Stadsnäten
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och dess ägare bör ta ställning till om stadsnätet ska vara
kommunikationsoperatör (och i vilken utsträckning de ingående funktionerna
ska utföras i egen regi) eller anlita en externa kommunikationsoperatör utifrån
en bedömning av vad som är effektivast för stadsnätet i fråga.
Som konstateras ovan ser PTS inte fördelar eller skäl till varför stadsnäten ska
tillhandahålla slutkundstjänster. Stadsnäten bör därför i regel inte tillhandahålla
sådana tjänster.
5.4.2

Stadsnäten bör bevilja tillträde till svartfiber

En annan fråga är på vilken nivå ett stadsnät bör erbjuda andra operatörer
tillträde till sitt nät. PTS kan konstatera att regeringen i bredbandstratgin
framhåller att det är viktigt att offentliga nätägare lämnar tillträde till sin
infrastruktur på både passiv och aktiv nivå.163
Vad beträffar tillträdesprodukter har olika förädlingsnivåer olika för- och
nackdelar. Modellen med en kommunikationsoperatörsplattform innebär att
olika tjänsteleverantörer beviljas tillträde till nätet på aktiv nivå. En sådan
tillträdesmodell har fördelen att det är förhållandevis enkelt för
tjänsteleverantörer att tillträda nätet, vilket är bra för de mindre
tjänsteleverantörerna.164 Detta öppnar också upp för att konsumenterna får
många tjänsteleverantörer att välja mellan. Konkurrensen mellan
tjänsteleverantörerna innebär att priserna på tjänsterna pressas ned till nytta för
konsumenterna. Nackdelen är att det är svårt för tjänsteleverantör att
differentiera sina erbjudanden och utveckla nya produkter. Exempelvis är det i
regel kommunikationsoperatören som bestämmer vilka hastigheter som kan
erbjudas slutkunderna.
Tillträde på svartfibernivå ger tillträdande operatörer större utrymme att
utforma egna bredbandstjänster. På denna oförädlade nivå ökar, enligt teorin
om investeringsstegen, också sannolikheten för nya etableringar på
infrastrukturnivån, vilket vore positivt för konkurrensen på marknaden.
PTS uppfattning är därför att stadsnäten under alla omständigheter bör erbjuda
tillträde till sitt nät på svartfibernivån. Förhållandet att PTS utifrån ett
utbyggnads- och konkurrensperspektiv inte funnit anledning att generellt
avråda stadsnäten från att vara kommunikationsoperatör i sitt eget nät, innebär
att PTS inställning är att svartfibertillträde bör erbjudas jämte tillträde till nätet

Regeringens bredbandsstrategi 2016, s. 15.
Se t.ex. tjänsteanteckning från möte med Bahnhof, 2018-01-12 och svar på PTS frågor från
Bredbandsson, 2018-01-26.
163
164
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via kommunikationsoperatörsplattformen om stadsnätet tillämpar en sådan
modell.
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6

Lokaliseringsprincipen och
bredbandsmarknaden

Sammanfattning









6.1

PTS ska enligt uppdraget utreda om det är lämpligt och möjligt att
införa ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen på
bredbandsområdet.
Lokaliseringsprincipen innebär att en kommun endast får bedriva
verksamhet som har anknytning till kommunens område eller
tillgodoser ett intresse hos kommunmedlemmarna.
För stadsnäten innebär lokaliseringsprincipen att de inte kan bedriva
verksamheten utanför den egna kommunen.
Kommunerna kan samverka över kommungränserna i olika former,
offentligrättsliga (kommunalförbund eller gemensam nämnd) eller
privaträttsliga (gemensamt bolag eller interkommunalt avtal).
Kommunerna och stadsnäten har efterfrågat enklare
samverkansformer på bredbandsområdet.
Den 1 juli 2018 införs en generell rätt för kommuner att ingå
samverkansavtal utan hinder av lokaliseringsprincipen, dvs. en
kommun kan genom avtal uppdra åt en annan att utföra vissa
kommunala uppgifter.
Undantag från lokaliseringsprincipen har på olika områden gjorts i
lag, t.ex. rörande el och fjärrvärme. I den s.k. befogenhetslagen har
lagstiftaren samlat undantag från lokaliseringsprincipen på olika
områden.

Inledning

PTS ska enligt aktuellt regeringsuppdrag analysera om det är möjligt och
lämpligt att införa ett undantag från den s.k. lokaliseringsprincipen på
bredbandsområdet. Bedömningen ska ske med beaktande av de befintliga
möjligheter till samverkan över kommungränserna som kommunerna har enligt
befintlig lag (fråga 4). Från och med detta kapitel fokuserar rapporten på denna
fråga.
Detta kapitel beskriver övergripande vad lokaliseringsprincipen och befintliga
samverkansmöjligheter innebär, både generellt och särskilt på
bredbandsområdet. Syftet är att ge en bakgrund till analysen i nästa kapitel
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avseende effekter av ett undantag från lokaliseringsprincipen samt PTS
överväganden i kapitel 8 i frågan om ett undantag bör införas med beaktande
av möjliga samverkansformer.
6.2

Lokaliseringsprincipen

Enligt lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen får en kommun ta
hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till dess
geografiska område eller till dess medlemmar. Genom principen garanteras att
kommunala medel används på ett sätt som främjar kommuninvånarna.165
Av lokaliseringsprincipen följer att kommunen som utgångspunkt endast ska
bedriva verksamhet inom det egna geografiska området. Lokaliseringsprincipen
innebär dock inte en absolut territoriell begränsning. Även om verksamhet
bedrivs utanför den egna kommungränsen kan den vara kompetensenlig om
den tillgodoser de egna kommuninvånarnas intresse. Detta hänger bl.a.
samman med befolkningens rörlighet och ofullkomligheter i
kommunindelningen.
En kommun kan t.ex. ha behov av att engagera sig i markinnehav och
anläggningar inom en annan kommuns område för bl.a. vägtrafik, flygtrafik,
friluftsliv och liknande verksamhet som är till nytta för invånarna i den egna
kommunen. Till och med verksamhet som bedrivs utanför landet kan vara
förenlig med lokaliseringsprincipen så länge den tillgodoser ett lokalt behov.166
6.3

Lokaliseringsprincipen och kommunal
bredbandsverksamhet

Den marknad som ett kommunalt stadsnät idag har att verka på avgränsas till
följd av lokaliseringsprincipen oftast till den egna kommunen. Principen
innebär att skillnader i kommunernas geografi, befolkningsstruktur och storlek
ger olika kommuner, skilda förutsättningar för bredbandsutbyggnad.167 I
tidigare sammanhang, liksom inom ramen för denna utredning, har kommuner
och stadsnät framfört att lokaliseringsprincipen innebär att utbyggnad och
samverkan om bredbandsfrågor över kommungränser hindras. Detta beskrivs
vidare i kapitel 7.
6.3.1

Bredbandsnät utanför den egna kommunen

Som noterats ovan innebär lokaliseringsprincipen inte ett absolut hinder mot
verksamhet utanför den egna kommunen. Något absolut hinder mot att
anlägga bredbandsnät utanför den egna kommungränsen bör således inte heller
Se t.ex. prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m., s. 57.
Se t.ex. Bohlin, Kommunalrättens grunder, 2017, s. 108 ff.
167 SOU 2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden, s. 137.
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föreligga. Stadsnäten kan t.ex. ha ett behov av att dra ledningar över annan
kommuns område för att nå områden inom den egna kommunen som är
geografiskt avlägsna eller för att ansluta till en stamledning som endast nås via
en annan kommuns område. När detta görs i syfte att ansluta egna
kommunmedlemmar är det möjligt att agerandet ryms inom
lokaliseringsprincipen.
Om utbyggnad av bredband i en annan kommun istället görs i syfte att ansluta
hushåll eller företag i den kommunen, bör det enligt PTS bedömning vara svårt
att hävda att verksamheten har ett intresse som är särskilt knutet till de egna
kommuninvånarna.
6.3.2

Rättspraxis avseende lokaliseringsprincipen vid
bredbandsverksamhet

Frågor om kommunal verksamhets förenlighet med kompetensreglerna i
kommunallagen prövas av de allmänna förvaltningsdomstolarna inom ramen
för s.k. laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Såvitt PTS känner till
har frågan om lokaliseringsprincipen och bredbandsverksamhet inte prövats i
sådan ordning. Någon egentlig rättspraxis saknas således.
Det finns dock ett avgörande från Stockholms tingsrätt som behandlar frågan
om avsteg från lokaliseringsprincipen vid tillhandahållande av
kommunikationsoperatörstjänster. Bakgrunden var det ärende som nämnts
ovan i kapitel 3, i vilket Konkurrensverket väckte talan vid tingsrätten om
förbud enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen för Mälarenergi Stadsnät AB. Detta
var ett av Västerås kommun helägt bolag, som bedrev
kommunikationsoperatörsverksamhet i andra kommuner.168 Sedan de berörda
kommunerna bildat ett gemensamt bolag och därmed utökade området där
bolaget hade rätt att verka, fann Konkurrensverket inte skäl att fortsätta driva
talan, som således återkallades.169 Mälarenergi Stadsnät ansökte därefter om
ersättning för rättegångskostnader och domstolen fann därför skäl att pröva
målet i sak i syfte att utreda hur domen skulle ha fallit om talan inte hade
återkallats.
I det slutliga beslutet om rättegångskostnader konstaterade tingsrätten bl.a. att
kommunikationsoperatörsverksamheten utanför Västerås kommun inte kunde
anses syfta till att gynna Västerås kommunmedlemmarna på det sätt som
förutsätts enligt lokaliseringsprincipen. Vad bolaget hade anfört om bl.a.
stordriftsfördelar, samordningsvinster och ökad sysselsättning inom
Mål nr T 9290-11, slutligt beslut den 11 april 2011.
Verksamheten kan endast förbjudas i sin helhet om den inte är kompetensenlig, se 3 kap. 27 §
konkurrenslagen.
168
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kommunen föranledde ingen annan bedömning, dvs. sådana skäl ansågs inte
motivera ett undantag från lokaliseringsprincipen. Verksamheten kunde inte
heller försvaras med argument om interkommunala avtal eftersom sådana inte
kan utsträcka lokaliseringsprincipen utan förutsätter att verksamheten har ett
allmänintresse kopplat till varje enskild kommun. Således konstaterade
tingsrätten att kommunikationsoperatörsverksamheten utanför den egna
kommunen stod i strid med lokaliseringsprincipen.170
6.4

Möjligheter till kommunal samverkan

När PTS utreder lämpligheten av ett undantag från lokaliseringsprincipen på
bredbandsområdet ska myndigheten beakta de möjligheter till samverkan som
kommunerna har enligt befintliga regler. PTS har således att väga eventuella
behov av att kunna bedriva verksamhet utanför den egna kommunen mot de
möjligheter till samverkan som redan finns.
Nedan beskrivs de olika samverkansformerna som finns enligt befintlig lag,
inklusive den ut möjligheten att samverka genom avtal utan hinder av
lokaliseringsprincipen som gäller från den 1 juli 2018.
6.4.1

Kommunalförbund och gemensamma nämnder

En kommun kan samverka offentligrättsligt med en eller flera andra
kommuner. Detta kan ske genom bildandet av en gemensam nämnd eller ett
kommunalförbund. Kompetensenlig verksamhet kan på detta sätt bedrivas
inom de bildande kommunernas gemensamma geografiska område utan hinder
av lokaliseringsprincipen.171
Det är vanligt att kommuner samverkan kring kommunala angelägenheter
genom att bilda ett kommunalförbund. År 2014 fanns det ungefär 100 olika
kommunalförbund i Sverige, som totalt omfattade 250 av de 290
kommunerna.172
Ett kommunalförbund är en egen juridisk person och har egen rättskapacitet.
Ramarna för verksamheten regleras i en förbundsordning som godkänns av
respektive kommuns fullmäktige. I kommunallagens mening är
kommunalförbundet i stort att jämföra med den enskilda kommunen och
samma regler gäller i tillämpbara delar för förbundet som för de enskilda
Avgörandet i målet var till Mälarenergis nackdel eftersom verksamheten utanför Västerås kommun
inte ansågs vara kompetensenlig och även befanns vara potentiellt konkurrenshämmande. Den antagliga
utgången i målet var att Konkurrensverket skulle ha vunnit, och Mälarenergi ersattes därför inte för sina
rättegångskostnader.
171 Prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m., s. 20.
172 Adrell och Moldén, Juridik i kommunala bolag, 2018, s. 19.
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kommunerna. Kommunalförbundet leds av ett förbundsfullmäktige, alternativt
av en förbundsdirektion.
Bildandet av ett kommunalförbund innefattar beslut av kommunfullmäktige i
varje inblandad kommun. Därtill måste en gemensam förvaltning/organisation
skapas och överenskommelser träffas om ekonomi m.m. Även upprättandet av
en gemensam nämnd bör innefatta beslut av kommunfullmäktige i respektive
inblandad kommun liksom upprättande av avtal avseende ekonomi m.m.
Två eller flera kommuner kan uppdra åt en gemensam nämnd att fullgöra
kommunala uppgifter. För en gemensam nämnd ska finnas en skriftlig
överenskommelse mellan de berörda kommunerna liksom ett reglemente som
närmare reglerar nämndens verksamhet och arbetsform. Nämnden tillsätts i
någon av de samverkande kommunerna och ingår i denna kommuns
organisation. En gemensam nämnd får endast utföra uppgifter som är av
allmänintresse för samtliga av de samverkande huvudmännen och ses som en
företrädare för alla de samverkande kommunerna. Nämnden är ingen egen
juridisk person och har ingen rättskapacitet.173
Sammantaget innefattar bildandet av både kommunalförbund och av
gemensamma nämnder att en rad politiska beslut ska fattas av inblandade
kommuner. Vidare måste kommunerna komma överens om budget och
personalfrågor m.m. Detta leder sannolikt till att denna typ av samverkansform
normalt inte används för alla typer av samverkan.
På bredbandsområdet är det mycket ovanligt att kommunerna bildar
kommunalförbund eller gemensam nämnd. Bland svaren i PTS enkät har
samarbete i dessa former inte angivits förekomma.
6.4.2

Gemensamma bolag

Kommunen kan, som konstaterats i kapitel 3, efter beslut av
kommunfullmäktige lämna över skötseln av vissa kommunala angelägenheter
till ett bolag som ägs ensamt eller gemensamt med andra aktörer. Två eller flera
kommuner kan på detta sätt bedriva verksamhet tillsammans i ett gemensamt
bolag.
Fullmäktige ska se till att ett delägt kommunalt bolag blir bundet av de
kommunalrättsliga principerna (jfr 3.1.2 ovan).
Som redogjorts för i kapitel 3 kräver bildandet av aktiebolag beslut av
kommunfullmäktige. Detsamma gäller vid bildande av gemensamma bolag,
173

Kommunalförbund och gemensamma nämnder beskrivs t.ex. i Bohlin, Kommunalrättens grunder, 2016.
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dvs. att samtliga inblandade kommuners kommunfullmäktige ska fatta beslut
innan ett gemensamt bolag kan bildas eller en kommun kan ansluta till ett
befintligt bolag. Vidare ska alla kommuner iaktta vad som gäller för att fatta
beslut om bolagsordning och ägardirektiv. Om flera kommuner ska äga ett
bolag gemensamt kan det också vara nödvändigt att upprätta ett aktieägaravtal.
Detta avtal kan behöva underställas samtliga kommuners kommunfullmäktige.
Vidare innefattar bildandet av ett gemensamt bolag att beslut ska fattas om
budget, organisation m.m.174
Flertalet av de samarbeten mellan kommuner som idag finns på
bredbandsmarknaden bedrivs genom gemensamma bolag, t.ex. Fibra AB i
Mälardalen, MittNät AB i Värmland och Dalarna, IT-Norrbotten AB i
Norrbotten. Vanligast är att vardera deltagande kommun äger sitt stadsnät och
att det gemensamt ägda bolaget bedriver verksamhet som
kommunikationsoperatör i de olika stadsnäten. Det förekommer också att
gemensamt ägda bolag äger fibernät.
6.4.3

Kommunal avtalssamverkan

Samverkan mellan kommuner kan även baseras på interkommunala avtal.
Samverkan i avtalsform måste bedömas utifrån kommunallagens allmänna
befogenhetsregler. På grund av lokaliseringsprincipen har detta inneburit att
kommuner varit förhindrade att vidta åtgärder uteslutande eller väsentligen i en
annan kommuns intresse. Samverkansavtal som innebär att en kommun åtar
sig att sköta en verksamhet på uppdrag av en annan kommun, har därför
generellt sett inte varit tillåtna. Undantag från detta har på flera områden gjorts
i speciallagstiftning för att möjliggöra samverkan i avtalsform.175
Som redan framgått införs den 1 juli 2018 en ny bestämmelse i 9 kap. 37 §
kommunallagen som ger kommunerna en generell rätt att ingå samverkansavtal
med varandra utan hinder av lokaliseringsprincipen. Syftet med den nya
bestämmelsen är att förenkla och utvidga möjligheterna att ingå avtal om
kommunal samverkan. Att det finns ett brett behov bland kommunerna
avseende enklare samverkansmöjligheter beskrivs i betänkandet En generell rätt
till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) liksom dessförinnan i en rapport
som Statskontoret fått i uppdrag av regeringen att ta fram om behovet av
kommunal samverkan.176
Den nya bestämmelsen innebär en förändring vad gäller
samverkansmöjligheter jämfört med rättsläget före bestämmelsens införande.
Se t.ex. Kastberg, Kommunala aktiebolag – en handbok, 2015, s. 229.
Se SOU 2017:77 En generell rätt till avtalssamverkan, s. 87 ff.
176 Statskontorets rapport 2016:23 Kommunal avtalssamverkan - Behövs ökade möjligheter?
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För avtalssamverkan mellan kommuner krävs inte längre att det föreligger ett
intresse kopplat till varje inblandad kommun. En kommun kommer därför att
genom avtalssamverkan kunna utföra verksamhet åt en annan kommun utan
att vara bunden av kopplingen till det egna området eller till de egna
kommunmedlemmarna.
En uppgift som lämnas över till en annan kommun genom avtalssamverkan
måste dock alltid avse en kommunal angelägenhet, en kommun kan således
inte uppdra åt en annan kommun att utföra en uppgift som den inte får utföra
själv.
Möjligheten till avtalssamverkan kommer att gälla för all kompetensenlig
kommunal verksamhet, dvs. såväl för myndighetsutövning som för utförande
av obligatoriska och frivilliga uppgifter, inklusive kommunal
näringsverksamhet. Avtalssamverkan kan exempelvis avse utredning och rätt
att fatta beslut i ärenden som innefattar myndighetsutövning.
Avtalssamverkan kan tänkas användas som en samverkansform under en
prövotid, för att undersöka om förutsättningarna finns för att institutionalisera
ett samarbete i t.ex. ett kommunalförbund eller i en gemensam nämnd.
Samverkan ska även kunna användas för att hantera kortsiktiga behov.177
Det ställs inga formkrav på det samverkansavtal som kommunerna träffar. I
propositionen identifieras dock en rad omständigheter som bör framgå, t.ex.
avtalets parter, vilka uppgifter eller tjänster som avtalet omfattar, avtalstiden
och former för förlängning av denna, ordning för lösandet av tvister,
ekonomiska villkor samt villkor för avtalets upphörande.178
I propositionen framhålls vidare att avtalssamverkan inte innebär att ansvaret
för en uppgift, utöver det fysiska utförandet, lämnas över till en annan
kommun. Den överlåtande kommunen (t.ex. genom ansvarig kommunal
nämnd) är fortsatt ansvarig för hur verksamheten bedrivs och för brister i
den.179
Regeringen tydliggör vidare att rätten att självständigt ingå kommunal
avtalssamverkan utan hinder av lokaliseringsprincipen endast gäller för
kommunerna och inte för de kommunala bolagen. Kommunala bolag kommer
därför inte att å sina kommuners vägnar kunna inleda avtalssamverkan med en
annan kommun, eller med ett bolag ägt av en annan kommun. Detta följer
Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 27 f.
Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 40.
179 Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 29.
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enligt propositionen av bestämmelserna i kommunallagen om kommunal
organisation och bestämmelsen i 10 kap. 1 § kommunallagen som innebär att
kommunen endast kan överlåta skötseln av kommunala angelägenheter åt
kommunala bolag. En kommun kan emellertid överlämna skötseln av en
uppgift som kommunen genom avtalssamverkan har åtagit sig att utföra till ett
kommunalt bolag under samma förutsättningar som när det gäller den egna
kommunala verksamheten.180
Regeringen förklarar även i propositionen att syftet med förslaget om
avtalssamverkan inte är att öka möjligheterna för kommuner att delta i
varandras upphandlingar. Kommunala bolag kommer inte att kunna lämna
anbud i andra kommuners upphandlingar, det eftersom kommunala bolag inte
omfattas av rätten till kommunal avtalssamverkan.181
Betänkandet med förslag om en generell rätt till kommunal avtalssamverkan
presenterades för regeringen i oktober 2017. Riksdagen antog förslaget den 23
maj 2018. Med hänsyn till tidsaspekten har det inte varit möjligt för PTS att
genomföra en närmare analys hur kommunerna ser på avtalssamverkan som en
ändamålsenlig samverkansform eller vilka effekter förändringen kommer att
kunna få på bredbandsområdet (jfr vidare överväganden i kap. 8).
6.5

Befintliga undantag från lokaliseringsprincipen

Undantag från lokaliseringsprincipen inom särskilda områden kräver stöd i lag
eller rättspraxis. Det finns idag en rad olika undantag i speciallagar, t.ex. i lagen
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen).
Undantag från lokaliseringsprincipen gäller bland annat för kommunal
elverksamhet, fjärrvärmeverksamhet och naturgasverksamhet. Från stadsnätens
håll har i olika sammanhang anförts att ett undantag från lokaliseringsprincipen
för bredbandsverksamhet bör göras av liknande skäl som de som ligger bakom
undantaget för annan infrastrukturverksamhet, i synnerhet undantaget i ellagen.
PTS har därför nedan analyserat hur undantagen i ellagen (1997:856) och även
fjärrvärmelagen (2008:263) har utformats samt hur de har motiverats.
6.5.1

Allmänna utgångspunkter vid införande av undantag från
lokaliseringsprincipen

Som framhålls av den s.k. Kommunala kompetensutredningen i SOU 2007:72
ska undantag från lokaliseringsprincipen ske med stor restriktivitet. Inte minst
gäller det för undantag från lokaliseringsprincipen med tanke på principens
grundläggande värde för den kommunala verksamheten. Undantag från
180
181

Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 30.
Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 30 f.
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lokaliseringsprincipen bör endast komma i fråga om etablerade
samverkansformer inte bedöms möjliga att använda. Det bör alltid övervägas
om det finns behov av att begränsa undantaget geografiskt, så att det t.ex.
endast gäller i förhållande till angränsande kommuner.182
6.5.2

Motiv bakom befintliga undantag

Kommunala kompentensutredningen, som tillsattes med syfte att anpassa den
kommunala kompetensen på ett antal områden till samhällsutvecklingen,183
hade bl.a. i uppgift att utforma generella riktlinjer för undantag från
lokaliserings- och självkostnadsprinciperna samt ange när undantagen kan bli
tillämpliga. Enligt utredningens betänkande kan motiven för övervägda eller
införda undantag från lokaliseringsprincipen sammanfattas under följande
huvudområden.





Nya behov att frångå territoriella kompetensbegränsningar som en följd av
samhällsutvecklingen och bl.a. den ökade betydelsen av internationellt
samarbete. Exempel på detta är undantag för kommunal tjänsteexport och
kommunalt internationellt bistånd.
Intentioner att skapa stordriftsfördelar och samordningsvinster. Som
exempel härpå kan nämnas bestämmelser i lagen om vissa kommunala
befogenheter i fråga om kollektivtrafik.
Avsikt att ge kommunala företag och övriga aktörer likvärdiga
konkurrensvillkor på konkurrensutsatta marknader. Denna avsikt kommer
t.ex. till uttryck i ellagen.

Lagstiftaren har i olika utsträckning valt att knyta villkor till undantagen, som
t.ex. krav på att verksamheten ska bedrivas i en egen juridisk person och ske på
affärsmässiga grunder, krav på särredovisning eller geografiska begränsningar
till närliggande kommuner. Kravet på affärsmässighet, som utgör ett undantag
från självkostnadsprincipen, har gjorts i syfte att undvika
konkurrenssnedvridande effekter.184
I vissa fall har lagstadgade undantag från lokaliseringsprincipen tillkommit till
följd av kommuners faktiska handlande som vid en laglighetsprövning i
förvaltningsdomstol visat sig utgöra ett överskridande av den kommunala
kompetensen enligt kommunallagen, men där ett kommunalt engagemang
bedömts önskvärt av lagstiftaren.185

Se SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling, s 397.
Uppdrag att utreda frågor om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan (dir. 2006:47).
184 T.ex. SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling, s. 85 f.
185 SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling, s. 86.
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6.5.3

Befogenhetslagen

Vissa undantag från lokaliseringsprincipen har samlats i befogenhetslagen.
Lagen samlar bestämmelser som ger kommuner och landsting ökade
befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen. Syftet med
införande av lagen var att ge en bättre överblick över olika
kompetensutvidgande lagar genom att samla dem i en och samma lag. Dessa
lagar, s.k. smålagar, innehöll några få bestämmelser, t.ex. angav att kommunen
fick bedriva viss verksamhet och att lokaliseringsprincipen eller
självkostnadsprincipen inte gällde.
Smålagarna hade tillkommit efter hand för att ge kommuner och landsting
möjlighet att vidta åtgärder som framstått som angelägna, fastän de inte rymts
vare sig under kommunallagens regler om den allmänna kompetensen eller
under några av de många tvingande lagarna. Utöver smålagarna infördes även
nya bestämmelser om utökad kommunal kompetens i befogenhetslagen.186
Enligt lagen gäller inte lokaliseringsprincipen för vissa åtgärder eller
verksamheter inom olika beskrivna områden. Dessa verksamheter beskrivs i
lagen och innebär i regel också en utökning av den allmänna kompetensen i
kommunallagen. För flera åtgärder, t.ex. sådana som utgör näringsverksamhet,
ställs även ett krav på affärsmässighet, dvs. ett undantag från
självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § och bestämmelsen i 2 kap. 7 §
kommunallagen om förbud mot att driva verksamhet i vinstsyfte.
Befogenhetslagens konstruktion diskuteras vidare i kapitel 9.
6.5.4

Undantag från lokaliseringsprincipen i ellagen

På elmarknaden bedriver olika aktörer verksamhet med drift och underhåll,
och vid behov utbyggnad, av ledningar (nätverksamhet) och produktion och
handel med el (elhandel). Sådan verksamhet regleras av ellagen. När
elverksamhet och stadsnätsverksamhet bedrivs i samma bolag gäller därmed
olika regelverk för de två verksamhetstyperna.
Införandet av ellagen innebar en omreglering av elmarknaden i syfte att skapa
en pris- och kostnadspress på elförsörjningen samt att öka kundernas valfrihet.
Före omregleringen hade olika vertikalt integrerade aktörer, till större del
kommunala verk eller bolag,187 monopol i sina koncessionsområden på att
distribuera och leverera el till kunderna.

186
187

Prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m., s. 78 f.
Prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens, s. 125.
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Omregleringen innebar att det infördes ett krav på vertikal separation, dvs.
förbud för en juridisk person som bedriver nätverksamhet att även bedriva
elhandel, annat än i vissa särskilda undantagsfall. Ensamrätten att bedriva
elhandel inom ett koncessionsområde avskaffades och slutkunderna kan
numera välja vilket elhandelsbolag som ska leverera elen. För nätverksamhet
behölls ensamrätten som upprätthålls genom att det krävs nätkoncession för
att anlägga och driva elnät.
I samband med omregleringen infördes undantag från lokaliseringsprincipen
för kommunala elbolag, dels för elnätsverksamhet, dels för försäljning av el.
Samtidigt infördes ett krav på särredovisning och krav på att elverksamhet ska
bedrivas på affärsmässig grund, dvs. att självkostnadsprincipen inte gäller sådan
verksamhet. Undantagen gäller bara för kommunala aktiebolag, inte för sådan
verksamhet som sker i förvaltningsform.188
Ett kommunalt aktiebolag får enligt ellagen bedriva elnätsverksamhet i en
annan kommun än den egna om verksamheten bedrivs i geografisk närhet till
företagets nätverksamhet inom den egna kommunen, samt om detta görs i
syfte att uppnå en ändamålsenlig verksamhet (7 kap. 1 § ellagen). Undantaget
för nätverksamhet motiverades med att det pågick en strukturomvandling i
eldistributionen där eldistributionsföretag slogs samman för att bilda rationella
distributionsområden. Det ansågs viktigt att i denna process undanröja hinder
mot att bygga upp rationella koncessionsområden.
Eftersom ett rationellt koncessionsområde inte nödvändigtvis sammanfaller
med en kommun borde kommunerna enligt propositionen tillåtas att bedriva
viss nätverksamhet utanför den egna kommunen, förutsatt att det fanns ett
samband med nätverksamheten i den egna kommunen.189 I
specialmotiveringen klargjordes vidare att det geografiska sambandet mellan
nätverksamheten i den egna kommunen och den som bedrivs utanför den egna
kommunen bör vara tydligt.190
När monopolet på att leverera el avskaffades, och slutkunden därför kunde
välja bort kommunen som leverantör, uppstod en situation där kommunerna
riskerade att inte kunna få tillräcklig avsättning för sådan el som de själva
Prop.1993/94:162. s. 126. Detta motiverades med att det, eftersom kommunerna skulle få samma
möjligheter att konkurrera som privaträttsliga subjekt, också ansågs lämpligt att kommunen ställdes under
krav på att bedriva verksamheten inom samma former som de privata bolagen, dvs. i bolagsform. Det
innebar enligt regeringen bättre garantier för att elverksamhet inte blandas ihop med verksamheter som
inte är undantagna lokaliseringsprincipen och var, vad gällde nätverksamhet, lämpligt med beaktande
kraven på särredovisning och vertikal separation.
189 Prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens, s. 126.
190 Prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens, s. 167.
188
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producerade eller som de förbundit sig att köpa in från kraftproducenter. På så
sätt uppstod ett behov för de kommunala bolagen att kunna avsätta vissa
kvantiteter till kunder även utanför kommunen.191 För att ge alla aktörer,
offentliga som privata, möjlighet att verka under likvärdiga konkurrensvillkor
på den avreglerade elmarknaden infördes därför ett undantag från
lokaliseringsprincipen för leverans av produktion av och handel med el. Detta
undantag är inte begränsat geografiskt.192
6.5.5

Undantag från lokaliseringsprincipen i fjärrvärmelagen

Fjärrvärmeverksamhet består huvudsakligen av produktion och distribution av
hetvatten i ett rörledningssystem för kollektiv uppvärmning av anslutna
byggnader. År 2008 infördes fjärrvärmelagen, vilket skapade en sammanhållen
reglering av fjärrvärmeverksamhet i syfte att stärka fjärrvärmekundernas
ställning och öka insynen. Bestämmelserna är främst av konsumenträttslig
natur och motiverades av att kontrollen över distributionsnäten ger
fjärrvärmeföretaget en monopolliknande ställning. Det konstaterades bl.a. att
det inte är lönsamt att bygga konkurrerande rörledningssystem för
fjärrvärme.193
I lagen infördes ett undantag från lokaliseringsprincipen som innebär att ett
kommunalt fjärrvärmebolag får bedriva fjärrvärmeverksamhet utanför den
egna kommunens gränser om det görs i geografisk närhet till
fjärrvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå en
ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet.194
I propositionen konstaterades först att syftet med undantag från
lokaliseringsprincipen inom energiområdet varit att konkurrensvillkoren för
kommunala energiföretag ska vara likvärdiga med dem som gäller för övriga
företag. En ökad möjlighet till kommunalt samarbete och bedrivande av
fjärrvärmeverksamhet utanför den egna kommunen ansågs skapa
förutsättningar för kommuner att bygga upp rationella fjärrvärmeverksamheter,
vilket skulle främja utvecklingen av fjärrvärme och kraftvärme. Främst borde
det enligt regeringen handla om att knyta samman rörledningssystem i två eller

Prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens. 125 f.
Prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens s. 122.
193 Prop. 2007/08:60, s. 23.
194 Prop. 2007/08:60, Fjärvärmelag m.m., s. 57. Det konstaterades även att det vid införandet av undantag
från lokaliseringsprincipen är viktigt att beakta att kommunerna kan använda de etablerade formerna för
samarbete över kommungränserna i syfte att förbättra resursutnyttjandet, men att det kan finnas fall där
det är motiverat med mindre avvikelser från lokaliseringsprincipen.
191
192
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flera kommuner, vilket kunde leda till mer effektiva värmeförsörjningssystem
och en förbättrad miljö.195
Undantaget från lokaliseringsprincipen gäller endast för verksamheter som
bedrivs i bolagsform. Sådan verksamhet ska också bedrivas på affärsmässig
grund.196
6.5.6

Avslutande kommentar angående undantag från
lokaliseringsprincipen

De utgångspunkter och motiv för undantag från lokaliseringsprincipen som
beskrivits i detta kapitel ligger till grund för PTS överväganden av om det bör
införas ett undantag från lokaliseringsprincipen på bredbandsområdet, se
särskilt kapitel 8. Ett första led i PTS övervägande i denna del är dock att
utreda vilka effekter på konkurrensen som undantag från lokaliseringsprincipen
sannolikt skulle innebära för bredbandsutbyggnaden och konkurrensen. Denna
analys presenteras i nästa kapitel (kap. 7).

Prop. 2007/08:60, Fjärvärmelag m.m., s. 57.
Prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens, s. 128. Detta undantag gjordes bland annat för att
upprätthålla konkurrensneutraliteten mellan energislagen när marknaderna för el och naturgas
avreglerades.
195
196
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7

Effekter av undantag från
lokaliseringsprincipen

Sammanfattning








7.1

PTS har analyserat olika sannolika effekter av undantag från
lokaliseringsprincipen. Analysen har gjorts utifrån sju scenarier som
PTS identifierat som potentiella händelseförlopp vid ett undantag
från lokaliseringsprincipen för bredbandsverksamhet.
Analysen visar att möjligheten att bygga ut i områden i angränsande
kommuner i nära anslutning till det egna nätet skulle få viss positiva
effekter på utbyggnaden (scenario 1).
Analysen visar vidare att möjligheten till mer omfattande
nätutbyggnad i andra kommuner, möjligheten att köpa annans
stadsnät, eller möjligheten att vara kommunikationsoperatör i annans
stadsnät inte skulle ge några märkbart positiva effekter för
utbyggnaden. Sådana möjligheter skulle även kunna leda till negativa
effekter på konkurrensen.
PTS gör bedömningen att ett undantag som omfattar utbyggnad
enligt scenario 1 kan vara motiverat.
Regeringens högt ställda bredbandsmål och vikten av tillgång till
snabba bredbandstjänster innebär enligt PTS uppfattning att ett
undantag är motiverat även om effekterna är begränsade sett till
antalet slutkunder som skulle få tillgång till bredband via fiber.

Inledning

I detta kapitel redovisas den analys som PTS genomfört avseende vad ett
eventuellt undantag från lokaliseringsprincipen skulle få för effekter på
bredbandsmarknaden. Underlag till analysen är främst den enkät som PTS
skickat till stadsnät och kommuner utan stadsnät samt uppgifter som
framkommit i möten med olika typer av marknadsaktörer. Analysen baseras
även på de resultat som redovisas i kapitel 5 där en analys av effekten av
kommunala investeringar i bredbandsinfrastruktur på utbyggnad och
konkurrens redovisas. I avsnitt 7.4 görs en sammanfattning av analysens
viktigaste resultat.
7.1.1

Metod och upplägg för analysen

I ett första steg redovisas resultat från den enkät som genomförts bland
stadsnät och kommuner utan stadsnät, tillsammans med underlag från
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intervjuer med aktörer på bredbandsmarknaden för att ge en bild av
stadsnätens och kommunernas uppfattning om hur och varför
lokaliseringsprincipen påverkar deras verksamhet idag. Därefter undersöks
eventuella effekter av ett undantag från lokaliseringsprincipen genom en s.k.
scenarioanalys, dvs. en analys av potentiella scenarier som realistiskt sett skulle
kunna tänkas uppstå vid ett undantag. Scenarierna har tagits fram baserat på
information och underlag från intervjuer och enkätsvaren.
Det är inte okomplicerat att analysera effekten av en hypotetisk förändring i
marknadsförhållanden. PTS har ställt frågor av hypotetisk karaktär till
kommunerna och stadsnäten, vilket innebär att respondenterna ombetts svara
vad de tror kommer att hända givet vissa förutsättningar. Det är inte
nödvändigtvis samma sak som faktisk händelseutveckling. Frågorna har
diskuterats med stadsnät och SKL för att kontrollera att frågorna är relevanta.
I detta kapitel redovisas hur respondenterna svarat på frågor gällande
lokaliseringsprincipen. I bilaga 3 redovisas den bortfallsanalys som PTS har
gjort avseende enkätsvaren.
7.2

Vad lokaliseringsprincipen innebär idag –
empiriska resultat

För att kunna analysera effekterna av ett eventuellt undantag i
lokaliseringsprincipen är det viktigt att förstå vad den i dagsläget i praktiken
innebär för kommuner och stadsnät. I den enkät som PTS skickat till stadsnät
och kommuner utan stadsnät ställdes frågor om vad lokaliseringsprincipen har
för inverkan på deras verksamhet idag. Resultaten redovisas nedan och ligger
till grund för analysen av vad ett eventuellt undantag kan komma att innebära.
7.2.1

Utbyggnad av fibernät utanför kommunen

I enkäten ställdes frågor angående om stadsnät har byggt fibernät utanför sin
kommuns kommungräns och i så fall under vilka former det har skett (genom
att bilda gemensamt bolag, formellt eller informellt samarbete, osv.) samt om,
och i så fall hur, lokaliseringsprincipen hindrar verksamhet och utbyggnad idag.
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Tabell 7.1: Resultat enkät till stadsnät

Stadsnät
Har anlagt nät utanför sin kommungräns*

36 %

Planerar att anlägga nät utanför sin kommungräns*

10 %

Fibernät som anlagts utanför kommungränsen har anlagts:
Genom gemensamt bolag med annan kommun

4%

I samförstånd med den kommunen genom ett annat formellt samarbete

18 %

I samförstånd med den kommunen men utan något formellt samarbete

21 %

Genom gemensam nämnd med annan kommun

0%

Genom kommunalförbund med annan kommun

0%

Lokaliseringsprincipen innebär:
Ett hinder för bredbandsverksamheten idag

44 %

Hinder för bredbandsverksamheten innebär i praktiken:
Att samarbeten med grannkommuner/stadsnät uteblir pga. mycket byråkrati
Att delar av kommunen inte blir ansluten då affären inte går ihop om
närliggande byggnader i angränsande kommun ej får anslutas
Att stadsnät tvingas neka anslutning av områden i närheten av men utanför
kommungränsen

26 %
20 %
28 %

Av totalt 97 svaranden
*Avser accessnät av fiber avsett för bredbandstjänster

Sammanfattningsvis visar resultaten att det är relativt vanligt att ett stadsnät
anlagt eller planerar att anlägga fiber i annan kommun. Knappt vartannat
stadsnät anger att de har anlagt eller planerar att anlägga fibernät utanför sin
kommungräns.
Mindre än hälften av stadsnäten (44 procent) anger att lokaliseringsprincipen
utgör ett hinder för deras verksamhet idag. Det vanligaste hindret är att
stadsnät tvingas neka anslutning i områden i närheten men utanför
kommungränsen (28 procent). På frågan om varför stadsnäten inte anlägger
fibernät utanför kommungränsen anger 57 procent att det är pga. att det inte
ingår i deras uppdrag, 22 procent att det skulle krävas ändrade ägardirektiv och
56 procent att det är pga. att det strider mot lokaliseringsprincipen.
Ett flertal av stadsnäten har angett att den utbyggnad som skett i annan
kommun har skett i en angränsande kommun, i närheten av redan utbyggt
nät.197 Stadsnäten anger att det t.ex. handlar om ett fåtal villor på landsbygden
där inga andra alternativ fanns tillgängliga, där det är resurseffektivt samt att
det sker i samförstånd med grannkommunen. Även underlag från de intervjuer
som genomförts bland stadsnät och kommuner visar att det är vanligt att
stadsnät vill ansluta, eller har anslutit, hushåll på andra sidan kommungränsen.
När detta sker är det främst i närhet till områden som anslutits i den egna
197

Mellan 10-15 kommentarer som stadsnäten lämnat på enkäten nämner utbyggnad av denna sort.
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kommun198 eller där det är mer rationellt att stadsnätet anlägger fiber pga. de
geografiska förutsättningarna.199
Tabell 7.2: Resultat enkät till kommuner utan stadsnät
Kommuner utan stadsnät
Annan kommuns stadsnät har anlagt nät*
14 %
Annan kommuns stadsnät planerar att anlägga nät*
4%
Fibernät som anlagts/ska anläggas av annan kommuns
stadsnät har anlagts:
I samförstånd med kommunen men utan något formellt samarbete
7%
Utan inblandning från kommunen**
8%
Annan kommuns stadsnät är/ska bli aktivt som
kommunikationsoperatör i vår kommun
1%
Lokaliseringsprincipen innebär:
Ett hinder för utbyggnad eller konkurrens inom bredbandsområdet i
kommunen idag
25 %
Hinder för bredbandsverksamheten innebär i praktiken:
Att samarbeten gällande utbyggnad med grannkommuner/stadsnät
uteblir pga. mycket byråkrati
12 %
Att delar av vår kommun inte blir anslutna trots att intresse finns hos
andra kommuner/stadsnät***
12 %
Att annan kommun/stadsnät inte träder in och är verksamt i vår
kommun på samma sätt som i sin egen, trots att intresse finns
7%
Av totalt 73 svaranden
* avser accessnät av fiber avsett för bredbandstjänster
**förutom nödvändiga tillstånd och dylikt
***att ansluta kunder i vår kommun som ligger nära angränsande stadsnät

Resultaten från enkäten till kommuner utan stadsnät skiljer sig något åt jämfört
med resultatet från enkäten till stadsnäten. Knappt var femte kommun utan
stadsnät har angett att annan kommuns stadsnät har anlagt, eller planerar att
anlägga, fiber i kommunen (18 procent). Var fjärde kommun utan stadsnät
anser att lokaliseringsprincipen innebär ett hinder för utbyggnad eller
konkurrens inom bredbandsområdet idag.
Generellt har stadsnät och kommuner utan stadsnät inom ramen för
utredningen framfört att lokaliseringsprincipen leder till följande nackdelar.



Ineffektiv utbyggnad, eftersom fastigheter inte kan anslutas från närmaste
anslutningspunkt om denna råkar ligga på fel sida kommungräns.
Minskade synergier med andra ledningsslag, t.ex. kan fiberledning inte
fortsätta i samma kanalisation som elledningar eller vattenrör när dessa
ledningar passerar kommungräns.

Se t.ex. tjänsteanteckning från telefonmöte med Kramfors kommun, 2017-12-04 och tjänsteanteckning
möte med Njudung Energi, 2017-11-28.
199 Se t.ex. tjänsteanteckning från möte med Utsikt Bredband AB, 2017-12-14.
198
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Minskade möjligheter till samarbete, både i form av gemensam drift och i
form av olika typer av kunskapsöverföring mellan kommuner, t.ex. vad
gäller möjligheten att samarbeta i frågor som rör driftsäkerhet.
Svårigheter att i mindre nät attrahera tjänsteleverantörer, eftersom
kundunderlaget i det enskilda nätet inte är tillräckligt stort.

Kommunerna och stadsnäten har också beskrivit att lokaliseringsprincipen lett
till uteblivna skalfördelar, minskad driftsäkerhet, minskad robusthet och ett
ineffektivt utnyttjande av gemensamma kunskaper och resurser.200
7.2.2

Kommunikationsoperatörsverksamhet i annan kommun

Eftersom det är vanligt att kommunala stadsnät erbjuder
kommunikationsoperatörstjänster är det av intresse att kartlägga om även detta
sker utanför stadsnätens kommungränser. Enligt enkätsvaren bedriver ungefär
var femte stadsnät kommunikationsoperatörsverksamhet utanför sin
kommungräns.
Tabell 7.3: Resultat enkät till stadsnät
Stadsnät
Bedriver på egen hand eller genom samarbete KO-verksamhet
utanför kommungränsen idag

19 %

KO-verksamhet i nät utanför kommungränsen bedrivs:
Gemensamt bolag med annan/andra kommuner

4%

I samförstånd med den kommunen genom annat formellt samarbete
I samförstånd med den kommunen men utan formellt samarbete

4%
1%

Av totalt 97 svaranden

7.2.3

Utbyggnad av fiber genom befintliga samverkansformer

Resultatet från enkäten visar att stadsnät trots lokaliseringsprincipen i relativt
stor utsträckning redan idag anlägger eller planerar att anlägga fiber utanför
kommungränsen (46 procent av de svarande). Dock sker majoriteten av denna
utbyggnad utan den typ av samverkansformer som finns tillgängliga idag. Att
bilda ett gemensamt bolag är den enda av de tre samverkansformerna som
faktiskt använts enligt respondenterna (4 procent). Att bilda kommunalförbund
eller gemensam nämnd är det ingen av de svarande stadsnäten som tillämpat.
Vanligast är istället att utbyggnad i annan kommun sker i samförstånd men
utan formellt samarbete (21 procent) eller genom någon annan form av
formellt samarbete (18 procent). Enligt de kommentarer som lämnats av
T.ex. tjänsteanteckning från möten med Stokab, 2017-11-11, Kramfors kommun, 2017-12-03,
Skellefteå Kraft Fibernät, 2017-11-28, och Gothnet, 2018-01-24.
200
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respondenterna är det främst utbyggnad i anslutning till kommungränsen som
skett och det i begränsad utsträckning.
Resultaten i tabell 7.1 och 7.2 ovan visar att 26 procent av stadsnäten och 12
procent av kommunerna utan stadsnät anser att lokaliseringsprincipen innebär
att samarbeten med grannkommuner/grannstadsnät uteblir pga. att
lokaliseringsprincipen medför för mycket byråkrati.
7.3

Vad ett undantag från lokaliseringsprincipen kan
innebära – empiriska resultat

Nedan redovisas resultat från enkäterna som besvarats av stadsnät och
kommuner, i vilka ställdes frågor om vad kommuner och stadsnät själva tror
skulle hända vid införandet av ett undantag.
Tabell 7.4: Stadsnät
Vid ett undantag från lokaliseringsprincipen för att bedriva
bredbandsverksamhet i angränsande kommuner skulle:
Vårt stadsnät anlägger bredbandsinfrastruktur i en angränsande kommun om
det finns kunder i den kommunen som tillhör samma område som stadsnätet
ändå bygger till i den egna kommunen

67 %

Vårt stadsnät expanderar och börja anlägga bredbandsinfrastruktur i
angränsande kommuner på samma sätt som i sin egen

20 %

Angränsande kommuns stadsnät bygger ut i vår kommun

34 %

Vårt stadsnät slås samman med andra stadsnät

23 %

Ingen skillnad från idag

16 %

Kommunikationsoperatörsverksamhet (KO)
Vårt stadsnät kommer att erbjuda KO-tjänster i angränsande kommuners nät

20 %

Vårt stadsnät köper KO-tjänster som erbjuds av en angränsande kommun
Vårt stadsnäts KO-verksamhet slås samman med andra kommuners KOverksamheter

15 %
27 %

Slutkundsverksamhet
Vårt stadsnät expanderar och börjar erbjuda bredbandstjänster på
slutkundsnivå i andra kommuner

8%

Av totalt 97 svaranden

En tydlig majoritet av stadsnäten tror att de skulle anlägga fibernät i en
angränsande kommun om det finns kunder i den kommunen som tillhör
samma område som stadsnätet ändå bygger till i den egna kommunen (67
procent). Endast 16 procent tror att det inte kommer vara någon skillnad
jämfört med idag.

Post- och telestyrelsen

113

Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala
lokaliseringsprincipen

Tabell 7.5: Kommuner utan stadsnät
Vid ett undantag från lokaliseringsprincipen för att bedriva
bredbandsverksamhet i angränsande kommuner skulle:
Annan kommuns stadsnät anlägger bredbandsinfrastruktur i vår kommun om
det finns kunder som tillhör samma område som stadsnätet ändå bygger till i
den egna kommunen

41%

Angränsande kommuns stadsnät expanderar och börja anlägga
bredbandsinfrastruktur i vår kommuner på samma sätt som i sin egen
4%
Ingen skillnad från idag
45%
Vid ett undantag från lokaliseringsprincipen utan geografisk
begränsning*
Stadsnät som inte ligger i angränsande kommun börjar anlägga fiber i vår
kommun
11%
Ingen skillnad från idag
52%
Mest sannolik utveckling vid införande av undantag från
lokaliseringsprincipen**
Byggandet av nät av annan kommuns stadsnät kommer grunda sig på någon
form av samarbete med vår kommun
53%
Byggandet av nät av annan kommuns stadsnät kommer inte grunda sig på ett
samarbete med vår kommun***
25%
Av totalt 73 svaranden
*Dvs. inte bara i angränsande kommuner
**Med antagandet att annan kommuns stadsnät börjar anlägga fibernät i en kommun utan stadsnät
***Förutom vad gäller nödvändiga tillstånd o.d.

7.3.1

Samarbetsformer avseende fiberutbyggnad

I enkäten till stadsnäten ställdes frågor om under vilka förutsättningar
byggandet av fibernät i annan kommun kommer ske i ett hypotetiskt scenario.
Frågan ställdes endast till de stadsnät som angett att de, vid ett införande av ett
undantag från lokaliseringsprincipen, skulle anlägga fibernät utanför sina
kommungränser. Det betyder att ca 69 procent av responderande stadsnät
svarade på frågan.
En tydlig majoritet av dessa, 85 procent, angav att byggandet av nät i annan
kommun kommer att grunda sig på någon form av formellt samarbete mellan
de inblandade kommunerna. 12 procent angav att det troligaste scenariot är att
stadsnätet kommer bygga ut nät på samma sätt som sker i den egna
kommunen, dvs. utan samverkan med kommunen som det byggs ut i.201
7.3.2

Privata aktörers syn på lokaliseringsprincipen

PTS har även frågat ett antal privata aktörer som är aktiva på
bredbandsmarknaden i Sverige om vad de anser om ett eventuellt undantag
från lokaliseringsprincipen.
Telia har framhållit att lokaliseringsprincipen är en generell princip för
kommuners verksamheter och att motiven för ett undantag från den principen
för bredband är oklara. Telia anser dock att det i vissa fall kan vara naturligt att
201

Förutom vad gäller nödvändiga tillstånd och liknande.
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ett stadsnät anlägger mindre områden (högst ca 20-30 fastigheter) i en
grannkommun i anslutning till att fibernät anläggs i närliggande område i den
egna kommunen om ett sådant mindre område är svåråtkomligt eller orimligt
dyrt att nå från en ort i den andra kommunen. Sett så bör ett undantag från
lokaliseringsprincipen enligt Telia eventuellt kunna minska antalet vita fläckar
(områden utan fibernät).202
IP-Only har framfört att det är viktigt att se på lokaliseringsprincipen i rätt
sammanhang. De skalfördelar som ett undantag skulle innebära finns primärt
inte på nätnivå. Att anlägga och driva nätinfrastruktur är enligt IP-Only en
lokal verksamhet. Det tydliggörs bl.a. av det förhållandet att de gemensamma
kommunala bolag som finns idag ofta är verksamma endast på
kommunikationsoperatörsnivå. Företaget tror att ett undantag skulle kunna
leda till stora förändringar, framförallt i Stockholmsområdet, genom att Stokab
kommer undersöka möjligheten att träda in i andra kommuner.203
Com Hem anser inte att ett generellt undantag från lokaliseringsprincipen
kommer att leda till ökad utbyggnad. Återstående områden är dyra och
utbyggnad kräver statsstöd. Skalfördelar för drift och underhåll av nät kan
stadsnäten dra fördel av genom att använda externa leverantörer och något
särskilt behov av att skapa skalfördelar genom kommunala samarbeten
föreligger därför inte. Vad gäller utbyggnad av nät är skalfördelar inte viktigt på
samma sätt.204
Bahnhof AB menar att det är negativt att stadsnäten inte får agera utanför sina
kommungränser. Så länge de inte säljer slutkundstjänster borde de få skapa
regionala kluster för att nå effektivitet och kunna erbjuda tillträde.205
ViaEuropa ser positivt på att kommunala aktörer bygger ortsammanbindande
nät. Däremot finns det en risk med att bygga lokala nät och fastighetsnät i
andra kommuner samt att vara kommunikationsoperatör i andras nät. För
sådan verksamhet finns ingen skillnad mellan bredbandsinfrastruktur och
annan kommunal aktivitet, utan det bästa är att hålla sig inom
kommungränsen.206
7.4

PTS analys av sannolika effekter av ett undantag

I detta avsnitt redogörs för sju scenarier som PTS identifierat som potentiella
händelseförlopp vid ett undantag från lokaliseringsprincipen för
Tjänsteanteckning från möte med Telia, 2017-11-02.
Tjänsteanteckning från möte med IP-Only, 2017-10-23.
204 Tjänsteanteckning från möte med Com Hem, 2018-02-22.
205 Tjänsteanteckning från möte med Bahnhof, 2018-01-23.
206 Tjänsteanteckning från möte med ViaEuropa, 2017-11-17.
202
203
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bredbandsverksamhet. Det handlar alltså om att bedöma effekterna av, och
sannolikheten för, att stadsnätet börjar agera på ett visst sätt om
lokaliseringsprincipen inte skulle vara tillämplig.
Scenarierna analyseras utifrån två huvudsakliga variabler:
1. Effekt på utbyggnad av fiberaccessnät
2. Effekt på konkurrensen på bredbandsmarknaden
I nästa steg bedöms sannolikheten för att stadsnäten är villiga att agera enligt
scenarierna, baserat på vad som framkommit i PTS enkäter. Resultaten för
varje scenario redovisas i tabellform nedan.
7.4.1

Scenario 1. Utbyggnad i nära anslutning till kommungräns

I detta scenario undersöks effekterna av, och sannolikheten för, att stadsnät
skulle bygga ut sitt fibernät i områden på andra sidan en kommungräns som
ligger nära områden i den egna kommunen där stadsnätet är utbyggt.
Scenario 1. Stadsnät anlägger fiber i nära anslutning till sin kommungräns*
Effekt på utbyggnad
Effekt på konkurrens
Sannolikhet
Sannolikt positiv effekt.
Sannolikt ingen effekt.
67 procent av
Byggnader nära kommungräns,
Utbyggnaden bör ej tränga
stadsnäten och 42
långt från annan nätinfrastruktur undan andra (privata)
procent av
som riskerar att inte få
aktörer då lönsamma
kommunerna tror att
fiberanslutning annars, kan
områden i stor utsträckning vid ett undantag från
anslutas.
redan bör ha byggts ut.
lokaliseringsprincipen
skulle detta scenario
inträffa

*inklusive den lösning stadsnätet har på aktiv nivå och kommunikationsoperatörsnivå

Det finns idag vissa outbyggda områden där stadsnäten skulle vilja bygga ut om
lokaliseringsprincipen inte fanns, dvs. där kommungränsen utgör ett hinder för
utbyggnad som annars vore lönsam för stadsnätet på andra sidan
kommungränsen. Detta beror på att stadsnätet ifråga redan har ett accessnät
utbyggt i närheten.
Av vad som framgår i avsnitt 7.3 är det många stadsnät som vill och anser sig
kunna utföra denna typ av utbyggnad. Samtidigt rör det sig om områden som
enligt PTS uppfattning sannolikt inte är lönsamma för någon annan aktör att
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bygga ut i. Risken för att ett undantag från lokaliseringsprincipen som
möjliggör denna typ av utbyggnad skulle tränga undan privata investeringar är
därför, enligt PTS bedömning, liten. Detta beror på att den övervägande delen
av den utbyggnad som är lönsam sannolikt redan har skett.
7.4.2

Scenario 2. Mer storskalig utbyggnad av fibernät i
angränsande kommun

I detta scenario undersöks effekterna av och sannolikheten för att stadsnät i
mer storskalig omfattning skulle expandera sin verksamhet genom att bygga ut
sitt fibernät i angränsande kommuner på samma sätt som i sin egen kommun.
Jämfört med scenario 1 rör det sig om utbyggnad som inte på samma sätt är
begränsad till områden som ligger i närhet till det egna nätet.
Scenario 2. Stadsnät expanderar och anlägger fibernät i angränsande kommuner på
samma sätt som i sin egen som vilken aktör som helst*
Effekt på utbyggnad
Effekt på konkurrens
Sannolikhet
Sannolikt ingen effekt. Givet att Sannolikt negativ effekt. 20 procent av stadsnäten
det är lönsam utbyggnad i annan
I dagsläget finns privata
och 4 procent av
kommun som genomförs (ett
aktörer som är aktiva och kommunerna tror att detta
stadsnät kan inte antas anlägga
anlägger fiber i stora delar scenario skulle inträffa vid
fiber av altruistiska skäl i annan
av landet.
ett undantag
kommun) bör intresse även finnas
frånlokaliseringsprincipen.
bland privata aktörer → leder inte
till ytterligare utbyggnad utöver
vad marknaden kommer
genomföra.
*inklusive den lösning stadsnätet har på aktiv nivå och kommunikationsoperatörsnivå

Även i scenario 2 baseras analysen på premissen att ett stadsnät inte kommer
att anlägga fibernät i en annan kommun om det innebär en ekonomisk förlust.
Därför, och givet att det rör sig om mer storskalig utbyggnad, borde det finnas
privata alternativ på marknaden som riskerar att trängas undan om ett
undantag från lokaliseringsprincipen skulle möjliggöra en expansion som är
större än den utbyggnad som beskrivs i scenario 1 ovan.
I teorin skulle ett stadsnät kunna göra lönsamma investeringar i utbyggnad i en
angränsande kommun som inte skulle vara lönsam för andra aktörer. Det
skulle i så fall bero på specifika förutsättningar som t.ex. att det stadsnätet
redan är etablerat i området eller andra faktorer som påverkar
produktionseffektiviteten (t.ex. redan genomförda investeringar vid inträdet). I
dagsläget finns dock privata aktörer som är aktiva och anlägger fiber i stora
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delar av landet utan sådana specifika förutsättningar.207 Det indikerar att
utbyggnad av accessnät inte är beroende av att ha ett sammanhängande
regionalt nät, varför det är intressant även för privata aktörer att bygga ut i
olika områden. Utbyggnaden skulle därför sannolikt inte öka även om
stadsnäten ges ökade möjligheter, jämfört med scenario 1, att bygga ut i
angränsande kommuner. Dessutom har utbyggnad till stor del redan skett i
sådana lönsamma områden, se vidare nedan.
7.4.3

Scenario 3. Fiberutbyggnad i andra kommuner

I detta scenario undersöks effekterna av, och sannolikheten för, att stadsnät till
följd av ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle expandera sin
verksamhet genom att bygga ut fibernätet i andra kommuner, utan att begränsa
detta till angränsande kommuner.
Scenario 3. Stadsnät anlägger fibernät i andra kommuner oavsett geografisk
angränsning*
Effekt på utbyggnad
Effekt på konkurrens
Sannolikhet
Sannolikt ingen effekt.
Negativ effekt. Samma
3 procent av
Möjliggör för stadsnät att
resonemang som i scenario 2.
stadsnäten och 11
anlägga fiber var de vill, utan Privata aktörer riskerar att trängas procent av kommuner
storleksbegränsning baserat på undan.
tror att vid ett
kommungräns. Effekterna på
undantag i
utbyggnad bör dock vara
lokaliseringsprincipen
samma som i scenario 2.
skulle detta scenario
inträffa.
*inklusive den lösning stadsnätet har på aktiv nivå och kommunikationsoperatörsnivå

I scenario 3 skiljer sig inte effekten på utbyggnad jämfört med scenario 2,
däremot skulle det kunna påverka dynamiken på marknaden. En utveckling där
ett stadsnät skulle börja anlägga fiber över hela landet och börja konkurrera
med privata nationella aktörer bedöms som osannolik, både pga. att det är
långt ifrån stadsnätens uppgift (och ägardirektiv) men även eftersom
utbyggnaden i Sverige är så långt kommen att det inte finns så många
lönsamma områden kvar.
7.4.4

Scenario 4. Sammanslagning av stadsnät (genom uppköp)

I detta scenario undersöks effekterna av och sannolikheten för att stadsnät till
följd av ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle expandera sin
verksamhet att köpa upp nät i andra kommuner, främst andra stadsnät.

IP-Only är aktivt och anlägger infrastruktur i drygt hälften av landets kommuner, se tjänsteanteckning
från möte med IP-Only 2017-10-23. Telia finns över hela landet.
207
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Scenario 4. Sammanslagning av nät (stadsnät köper upp nät i andra kommuner)
Effekt på utbyggnad
Effekt på konkurrens Sannolikhet
Sannolikt ingen effekt. Ett Sannolikt ingen
23 procent av stadsnäten tror att
ägarbyte innebär i sig ingen
effekt. Ett offentligt
deras stadsnät kommer slås
extra utbyggnad.
ägande byts mot ett
samman med angränsande
annat.
kommuns stadsnät, 19 procent
av stadsnäten tror att deras
stadsnät kommer slås samman
med annan kommuns stadsnät
även om det inte angränsar till
kommunen.

I teorin kan en svagt positiv effekt på utbyggnad uppstå om skalfördelar kan
skapas genom att två stadsnät slås samman. För att en sådan positiv effekt ska
uppnås krävs dock att skalfördelar skapas av just sammanslagningen av
stadsnäten ifråga. Om skalfördelar kan uppnås genom att en privat aktör köper
upp stadsnätet bidrar inte scenario 4 till extra utbyggnad. PTS utredning har
dessutom indikerat att skalfördelar inte är betydande på infrastrukturnivå.208
Sammantaget ser PTS inte att uppköp av annans stadsnät leder till mer
utbyggnad.
7.4.5

Scenario 5. Ingen skillnad mot idag

I detta scenario undersöks vilka effekterna på utbyggnad och konkurrens
sannolikt skulle bli om stadsnäten inte ändrar sitt beteende jämfört med idag
även om lokaliseringsprincipen inte skulle finnas.

Se t.ex. tjänsteanteckning från möte med IP-Only, 2017-10-23, och tjänsteanteckning från möte med
Com Hem, 2018-02-22.
208
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Scenario 5. Ingen skillnad från idag
Effekt på utbyggnad
Effekt på konkurrens
Viss positiv effekt. Givet Ingen effekt. Givet att
att vissa stadsnät i
vissa stadsnät i dagsläget
dagsläget redan bygger på redan bygger på andra
andra sidan gränsen i viss sidan gränsen i viss
utsträckning, kan ”ingen
utsträckning, kan ”ingen
skillnad” leda till en typ av skillnad” leda till en typ av
utbyggnad som ryms inom konkurrens som ryms
scenario 1 ovan.
inom scenario 1 ovan.

Sannolikhet
16 procent av stadsnäten tror
inte att ett undantag från
lokaliseringsprincipen för
bredbandsverksamhet i
angränsande kommuner kommer
att innebära någon skillnad
jämfört med idag. Vid ett
geografiskt obegränsat undantag
är det 52 procent av stadsnäten
som tror att det inte skulle bli
någon skillnad. Motsvarande
siffror för kommuner utan
stadsnät är 45 procent respektive
52 procent.

I scenario 5 är det en relativt stor skillnad i hur stor andel av stadsnäten och
kommunerna utan stadsnät som tror att ett undantag från
lokaliseringsprincipen inte kommer innebära någon skillnad. Eftersom det
framförallt är stadsnäten som skulle stå för utbyggnaden vid ett undantag är det
ändå rimligt att utgå från stadsnätens svar i bedömningen av sannolikhet. För
att åstadkomma utbyggnad i detta scenario skulle stadsnäten dock behöva bryta
mot lokaliseringsprincipen. Detta är inte ett alternativ som PTS kan förorda.
7.4.6

Scenario 6. Stadsnät som kommunikationsoperatör i
angränsande kommuns nät

I detta scenario undersöks effekterna av och sannolikheten för att stadsnät
börjar agera som kommunikationsoperatör i någon annans nät i angränsande
kommuner.
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Scenario 6. Stadsnät agerar som KO i andra nät än sitt egna i angränsande kommuner
Effekt på utbyggnad
Effekt på konkurrens
Sannolikhet
Sannolikt ingen effekt.
Risk för negativ effekt. Kan
20 procent av stadsnäten
Givet antagandet att annan tränga undan privata KO. Kan
tror att de kommer erbjuda
kommuns stadsnät agerar möjligen bidra till mer konkurrens KO-tjänster i angränsande
KO i annat stadsnät endast i upphandlingar av KO.
kommuners nät. 15 procent
om det är lönsamt är det
av stadsnäten tror att de
svårt att se varför detta
kommer köpa tjänster som
skulle leda till mer
erbjuds av en angränsande
utbyggnad än om privata
kommuns stadsnät. 27
aktörer agerar KO.
procent av stadsnäten tror
att deras KO-verksamhet
kommer slås samman med
andra kommuners KOverksamheter.

I scenario 6 är det viktigt att göra en distinktion mellan att vara
kommunikationsoperatör i eget nät och att vara kommunikationsoperatör i
annans nät. I det egna nätet kan det finnas effektivitetsvinster med att inte dela
upp olika moment i värdekedjan mellan olika aktörer. Den aspekten finns inte
när en kommunal kommunikationsoperatör agerar i ett annat nät.
Stordriftsfördelar i kommunikationsoperatörsledet bör vidare kunna uppnås
genom privata kommunikationsoperatörer. Så länge privata aktörer
konkurrerar med varandra i kommunala stadsnäts upphandlingar av
kommunikationsoperatörtjänster, kan stadsnäten ta del av sådana
stordriftsfördelar.
7.4.7

Scenario 7. Stadsnät som kommunikationsoperatör i annans
kommuns stadsnät

I detta scenario undersöks effekterna av och sannolikheten för att stadsnät
börjar agera som kommunikationsoperatör i någon annans nät utan att det
handlar om en angränsande kommun.
Scenario 7. Stadsnät agerar som KO i andra nät än sitt eget oavsett geografisk angränsning
Effekt på utbyggnad
Effekt på konkurrens
Sannolikhet
Sannolikt ingen effekt.
Risk för negativ effekt.
10 procent av stadsnäten tror att de
Samma effekter som i
Samma effekter som i
kommer erbjuda KO-tjänster i andra
scenario 6, men kan
scenario 6, men kan
kommuners nät, i kommuner som inte är
potentiellt sett bli större.
potentiellt sett bli större.
direkt angränsande. 21 procent av
stadsnäten tror att de kommer köpa KOtjänster som erbjuds av annan kommun
som inte är direkt angränsande.
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För scenario 7 blir analysen i princip densamma som för scenario 6, med den
skillnaden att de potentiella negativa effekterna blir större.
7.5

Sammanfattning och slutsatser

Nedan redovisas de huvudsakliga slutsatserna för varje scenario i tabellformat.
Effekt på
utbyggnad

Effekt på
konkurrens

Positiv effekt.

Sannolikt ingen
effekt.

Hög

Sannolikt ingen
effekt.

Sannolikt negativ
effekt.

Låg

Sannolikt ingen
effekt.

Sannolikt negativ
effekt.

Låg

4. Sammanslagning av nät

Sannolikt ingen
effekt.

Sannolikt ingen
effekt

Medel

5. Ingen skillnad från idag

Potentiellt svagt
positiv effekt.

Sannolikt ingen
effekt

Låg

Sannolikt ingen
effekt

Risk för negativ
effekt.

Medel

Sannolikt ingen
effekt

Risk för negativ
effekt.

Medel

Scenario
1. Stadsnät anlägger fiber i
nära anslutning till sin
kommungräns*
2. Stadsnät expanderar och
anlägger fibernät i
angränsande kommuner på
samma sätt andra aktörer*
3. Stadsnät anlägger fibernät i
andra kommuner oavsett
geografisk angränsning*

6. Stadsnät agerar som KO i
andra nät än sitt egna i
angränsande kommuner
7. Stadsnät agerar som KO i
andra nät än sitt egna oavsett
geografisk angränsning

Sannolikhet

*Inklusive den lösning stadsnätet har på aktiv nivå och kommunikationsoperatörsnivå

Av de analyserade scenarierna ovan gör PTS bedömningen att scenario 1 skulle
ha positiva effekter för bredbandsmarknaden. PTS analys talar således för att
stadsnät bör få anlägga fibernät i områden i angränsande kommun som ligger i
anslutning till kommungränsen. Det bör då handla om att ansluta detta nät till
det egna stadsnätet, med den lösning stadsnätet har på aktiv nivå och
kommunikationsoperatörsnivå. Givet att dessa byggnader skulle vara svåra att
ansluta för andra nätägare är risken liten för att privata aktörer trängs undan på
ett för konkurrensen negativt sätt.
Analysen ger dock inte stöd för att stadsnäten bör ges möjlighet att i mer
storskalig omfattning bygga ut fibernät i angränsande kommuner, eller för den
delen i andra kommuner. Visserligen är det i nuvarande fas av
fiberutbyggnaden inte sannolikt att det finns en marknad för ett storskaligt
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inträde av ett stadsnät i en annan kommun. Om sådan marknad finns bör den
dock vara attraktiv för privata aktörer. Det finns därför inte någon anledning
för PTS att föreslå ett undantag från lokaliseringsprincipen för denna typ av
utbyggnad. Genom att begränsa undantaget så att denna typ av utbyggnad inte
är en tänkbar strategi för stadsnäten, kan risken för att privata aktörer avstår
från inträde ytterligare minskas.
Vad gäller verksamhet på mer förädlad nivå i värdekedjan visar analysen inte
heller att en utökning av stadsnätens möjlighet att bedriva verksamhet utanför
den egna kommunen (i annan kommuns stadsnät) skulle leda till mer
utbyggnad. Skalfördelar på kommunikationsnivå bör stadsnät enligt PTS
uppfattning kunna realisera genom att anlita privata
kommunikationsoperatörer. Resultatet av PTS analys är således att det ur ett
utbyggnadsperspektiv saknas skäl till ett undantag från lokaliseringsprincipen
för kommunal kommunikationsoperatörsverksamhet i andra kommuners
fibernät.
7.5.1

Uppskattning av möjlig utbyggnad

PTS har gjort en uppskattning av hur många hushåll och arbetsställen som i
dagsläget inte är anslutna av fiber och vars närmaste fiberanslutna granne ligger
på andra sidan kommungränsen och är ansluten till ett stadsnät. Denna
uppskattning baseras på data insamlade i PTS mobiltäcknings- och
bredbandskartläggning, som bl.a. innehåller information om byggnaders
geografiska placering och huruvida de är anslutna till fibernät eller inte. Denna
uppskattning redovisas i tabellen nedan.
Tabell 7.5 Uppskattning av antal ej fiberanslutna hushåll och arbetsställen vars
närmaste fiberanslutna granne är ansluten av ett stadsnät på andra sidan
kommungränsen (oktober 2017)
Antal hushåll
Antal arbetsställen
Exkl.
Inkl.
Exkl.
Inkl.
Avstånd till närmaste granne fritidshus
fritidshus fritidshus
fritidshus
2 000 m
4300
7800
2000
2100
1 000 m
1800
3100
800
800
500 m
600
900
200
200
Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

PTS uppskattning visar att antalet berörda hushåll och arbetsställen inte är
stort i förhållande till det totala antalet hushåll och arbetsställen i Sverige, men
att antalet inte är obetydligt. Bredbandsstrategins mål för utbyggnaden är högt
ställda och de identifierade byggnaderna är bland de dyraste att ansluta. PTS
uppfattning är därför att det är viktigt att så långt det är möjligt underlätta för

Post- och telestyrelsen

123

Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala
lokaliseringsprincipen

utbyggnaden av fiber till dessa hushåll och arbetsställen. Även begränsad
nyutbyggnad kan därför motivera ett undantag.
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8

Bedömning av om ett undantag från
lokaliseringsprincipen bör införas

Sammanfattning













8.1

Det bör enligt PTS analys inte föreligga hinder mot att stadsnät får
bygga ut och äga fibernät i områden i en angränsande kommun där
fibernät saknas om utbyggnaden sker i geografisk närhet till
nätverksamheten i den egna kommunen.
PTS gör bedömningen att det inte är proportionerligt att stadsnäten
ska vara hänvisade tillbefintliga samverkansmöjligheter
(kommunalförbund, gemensam nämnd och gemensamt bolag) för att
åstadkomma sådan utbyggnad.
PTS har inte kunnat utreda ändamålsenligheten av kommunal
avtalssamverkan för att åstadkomma bredbandsutbyggnad. Med
tanke på att kommunala bolag inte omfattas av avtalssamverkan,
skulle det enligt PTS kunna finnas en risk för att den önskvärda
utbyggnaden fördröjs eller försvåras.
PTS anser mot denna bakgrund att det finns skäl att införa ett
särskilt undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad
i områden i angränsande kommuner.
Även om ett sådant undantag från lokaliseringsprincipen sannolikt
inte kommer att leda till någon mer omfattande utbyggnad, bör ett
undantag kunna motiveras utifrån vikten av tillgång till snabbt
bredband och till regeringens högt ställda bredbandsmål.
Det saknas enligt PTS bedömning skäl att utöka kommunernas
befogenheter i förhållande till lokaliseringsprincipen vad gäller
utbyggnad i områden där det redan finns fibernät. Inte heller bör
undantag införas för nätverksamhet i stora delar av en annan
kommun, t.ex. genom att möjliggöra uppköp av annan kommuns
stadsnät.
Undantag bör undantag inte heller införas för verksamhet på mer
förädlad nivå i värdekedjan, t.ex. kommunikationsoperatörsverksamhet i annans nät.

Inledning

PTS analys av effekter av ett undantag från lokaliseringsprincipen som
redovisas i föregående kapitel visar att en möjlighet för stadsnäten att bygga ut
fibernät i områden i angränsande kommuner bör kunna få positiva effekter för
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bredbandsutbyggnaden (scenario 1). Som konstateras ovan menar PTS också
att även en begränsad utbyggnad bör stimuleras.
I detta kapitel redovisas PTS bedömning av frågan om det bör införas ett
särskilt undantag från lokaliseringsprincipen i lag för att åstadkomma sådan
utbyggnad, eller om utbyggnaden kan åstadkommas genom användning av
befintliga samverkansmöjligheter, inklusive den nya möjligheten till kommunal
avtalssamverkan.
I kapitlet redovisas även vissa överväganden vad gäller samarbeten mellan
kommuner vad gäller mer omfattande utbyggnad i annan kommun eller för
verksamhet i annans stadsnät på mer förädlad nivå i värdekedjan.
8.2

Utgångspunkter för PTS bedömning av om ett
undantag bör införas

Som beskrivits ovan i kapitel 6 är utgångspunkten att undantag från
lokaliseringsprincipen, som har status som en grundläggande rättsprincip inom
kommunalrätten, bör införas och utformas med stor restriktivitet. Ett undantag
från lokaliseringsprincipen bör endast komma i fråga när etablerade
samverkansformer inte bedöms möjliga att använda. Ett undantag bör även
vara så begränsat som möjligt.209
PTS noterar vidare att den Kommunala kompetensutredningen framhållit att
lagstadgade undantag från lokaliseringsprincipen bör utredas inom ramen för
det statliga kommittéväsendet. I direktiven till ett sådant utredningsuppdrag
bör det enligt utredningen vid behov ingå att göra en branschanalys, vilken bl.a.
bör innefatta att identifiera om det föreligger ett marknadsmisslyckande eller
om det offentliga kan ingripa för att underlätta marknadens funktionssätt
genom att eliminera etableringshinder alternativt skapa stordriftsfördelar eller
ökad effektivitet.210 I denna rapport redovisas PTS analys av de sannolika
effekterna av ett undantag på bredbandsområdet.
Det bör beaktas att det finns ett samband mellan frågan om ett undantag från
lokaliseringsprincipen och frågan om en viss verksamhet över huvud taget ska
bedrivas av kommunen. Lokaliseringsprincipen, liksom undantag från den,
sätter begränsningar för verksamheter som faller inom den kommunala
kompetensen. Med andra ord kan ett undantag från lokaliseringsprincipen inte

Jfr förarbetena till befogenhetslagen, SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling, s. 104, prop.
2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. s. 26.
210 SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling, s. 103.
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göras för verksamhet som inte har stöd i kommunallagens kompetensregler
eller i specialreglering.
8.3

Jämförelse med undantag för annan infrastruktur

Som framgår i kapitel 6 har stadsnätens anfört att det finns likheter mellan
stadsnätsverksamhet å ena sidan och elnät och fjärrvärme å andra sidan, varför
undantag från lokaliseringsprincipen liknande de som finns i el- respektive
fjärrvärmelagen bör kunna göras även för stadsnätsverksamhet. Det har bl.a.
framhållits att behoven av att kunna bygga ut i angränsande områden och
vinsterna av detta i form av t.ex. skalfördelar är likartade.211
PTS kan konstatera att fibernät, på samma sätt som t.ex. elnät eller
fjärrvärmenät, kan kategoriseras som samhällsviktig infrastruktur och att de
olika typerna av verksamhet inte sällan bedrivs inom samma kommunala
koncern. Det föreligger dock viktiga skillnader mellan de olika nättyperna och
regleringen av verksamheterna i fråga.
Elnätsverksamhet bedrivs sedan länge utifrån nätkoncessioner som ger lokala
och regionala monopol och även fjärrvärmenät utgör en typ av naturligt
monopol. Någon reell konkurrens mellan nätinnehavare föreligger således inte
för dessa verksamheter. Vid införandet av undantag från lokaliseringsprincipen
på el- liksom på fjärrvärmemarknaden saknades därför behov av att väga
intresset av undantag mot eventuellt negativa effekter på konkurrensen mellan
kommunala nätägare och privata nätägare. Det fanns ingen
infrastrukturkonkurrens eller investeringsincitament att eventuellt snedvrida
eller skada. Detta är en viktig skillnad jämfört med situationen på
bredbandsmarknaden där flera aktörer konkurrerat och konkurrerar om att
etablera fiber och erbjuda bredbandsanslutningar till slutkunderna.
Undantaget från lokaliseringsprincipen för elhandelsverksamhet gjordes för att
trygga avsättning för kommuner som sedan tidigare hade egen elproduktion
eller tecknat leveransavtal avseende el. Detta behov finns inte vad gäller
stadsnätsverksamhet.
Undantagen från lokaliseringsprincipen avseende el- och fjärrvärmeverksamhet
motiverades även av avsikten att ge kommunala företag och övriga aktörer
likvärdiga konkurrensvillkor på konkurrensutsatta marknader.212 PTS
konstaterar att ett undantag från lokaliseringsprincipen på bredbandsområdet
Se t.ex. SSNf remissvar till regeringen avseende SOU 2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden, s. 4.
https://www.ssnf.org/globalassets/om-oss/remisser/2006-bakat/2014/ssnf-remissvar-bredband-forsverige-i-framtiden--svenska-stadsnatsforeningen-nr-70.pdf.
212 T.ex. prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m., s. 24.
211
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inte skulle ha samma syfte. Kommunal stadsnätsverksamhet ska alltjämt som
huvudregel bedrivas med koppling till den egna kommunen. Syftet med ett
undantag skulle inte vara att ge stadsnäten möjlighet att konkurrera med andra
aktörer i områden utanför den egna kommunen och där fibernät redan finns,
utan att möjliggöra viss bredbandsutbyggnad utan att påverka konkurrensen.
Eftersom förutsättningarna på marknaderna för de olika infrastrukturtyperna
skiljer sig så väsentligt är det enligt PTS bedömning inte relevant att dra några
slutsatser avseende lämpligheten av ett undantag från lokaliseringsprincipen för
bredbandsverksamhet utifrån motiven till undantagen för kommunal el- och
fjärrvärmeverksamhet. En sådan lämplighetsprövning måste istället utgå ifrån
den särskilda situation som föreligger på bredbandsmarknaden.
8.4

Bedömning av befintliga samverkansformer

I detta avsnitt redovisar PTS sin bedömning om det bör införas ett särskilt
undantag från lokaliseringsprincipen för att åstadkomma utbyggnad i
outbyggda områden i angränsande kommuner, eller om denna typ av
utbyggnad skulle kunna åstadkommas redan genom användning av befintliga
samverkansmöjligheter, inklusive kommunal avtalssamverkan.
8.4.1

Påtalade begränsningar med befintliga samverkansmöjligheter

Under PTS utredning har vissa kommunala aktörer anfört att nuvarande
möjligheter till kommunal samverkan inte är tillräckliga för att på ett effektivt
sätt erbjuda möjligheter till samverkan kring fiberutbyggnad och drift av nät
mellan flera kommuner.213
Tidigare har framförts att det är krångligt och tidsödande att bilda
kommunalförbund eller gemensam nämnd. Detsamma gäller för bildandet av
gemensamma bolag. Det upplevs som omständligt att bilda gemensamma
politiska beslutsorgan i de fall samverkan rör en liten och begränsad uppgift
eller då det handlar om verksamheter som inte anses behöva politisk
överbyggnad.214 Styrningen av ett samverkansorgan kan också upplevas som
problematisk. Bland annat har uppgetts det är tidsödande att ägardirektiv till ett
delägt bolag måste godkännas av kommunfullmäktige i samtliga
ägarkommuner.215
SSNf har påtalat att bildandet av gemensamma bolag och förändringar av
verksamheten kräver politiska beslut och att det är mycket tidsödande att
samordna de politiska beslutsprocesserna i flera kommuner. Detta riskerar
Tjänsteanteckning från möte med Ljusnet, Gavlenet och Sandnet, 2018-01-24.
Se SOU 2017:72 Kommunal kompetens i utveckling s, 397.
215 Tjänsteanteckning från möte med IT Norrbotten, 2017-12-14.
213
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enligt SSNf att medföra att stadsnätens agerande inte anpassas till de rådande
marknadsförhållandena.216
För resonemang avseende den nya bestämmelsen om kommunal
avtalssamverkan, se vidare nedan.
8.4.2

PTS utredning visar att stadsnäten önskar enklare samverkan

PTS utredning visar att stadsnäten efterfrågar just enklare samverkansformer
för att åstadkomma utbyggnad av fibernät i annan kommun. Enligt
enkätsvaren rör det sig om såväl formella som informella samverkansformer.
Grundtanken med lokaliseringsprincipen, dvs. att en kommun endast ska
bedriva verksamhet i sin egen kommun, är djupt rotad. PTS kontakter med
stadsnäten och kommunerna tyder på att ensidigt agerande i annan kommun
därför framstår som främmande. I de fall då områden i gränstrakter byggts ut
av en annan kommuns stadsnät har de inblandande kommunerna haft en
dialog om detta. Dialog är även nödvändig om stadsnätet bygger ut på
kommunalägd mark i annan kommun. Vad stadsnäten efterfrågar är enklare
sätt för samverkan om utbyggnad, inte samverkan som ställer krav på en mer
formell organisation på kommunnivå.
8.4.3

Samverkan genom kommunförbund, gemensam nämnd eller
gemensamt bolag

PTS utredning visar att kommunerna och stadsnäten anser att samverkan
genom kommunalförbund, gemensam nämnd eller gemensamma bolag innebär
onödiga administrativa åtgärder och kostnader. Denna beskrivning har också
kommit till uttryck tidigare, t.ex. i SOU 2014:21 Bredband för Sverige in i
framtiden.217
PTS kan konstatera att bildandet av såväl kommunalförbund, gemensam
nämnd som gemensamma bolag tar tid och kräver olika beslut om organisation
etc. Detta kan av förklarliga skäl leda till att det saknas proportionalitet mellan
insatsen att starta det organiserade samarbetet ifråga och syftet med
samarbetet.
Enligt PTS bedömning framstår det som oproportionerligt att särskilda
offentligrättsliga organisationer, såsom kommunalförbund och gemensam
nämnd, måste bildas för att åstadkomma viss begränsad utbyggnad i en annan
kommun. Detsamma gäller bildandet av gemensamma bolag.

216
217

SSNf:s rapport Stadsnätsundersökning, En statistikrapport för 2016, s. 10 f.
SOU 2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden, s. 137.
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8.4.4

Kommunal avtalssamverkan som verktyg för åstadkomma
utbyggnad av fibernät i annan kommun

Som framgår ovan har inte PTS haft möjlighet att utreda vad den nya
möjligheten till kommunal avtalssamverkan utan hinder av
lokaliseringsprincipen, som gäller från den 1 juli 2018, kan komma att innebära
för bredbandsutbyggnaden. Enligt PTS bedömning bör dock de problem som
lyfts fram angående administrativ börda vara mindre vad gäller samverkan
genom avtal än genom bildandet av kommunalförbund eller gemensam
nämnd. Själva syftet med den nya bestämmelsen är just att göra samverkan
enklare.218 Statskontoret noterade i sin rapport att avtalssamverkan kan utgöra
en mer ändamålsenlig samverkansform än kommunalförbund och gemensam
nämnd, framför allt eftersom denna form medför ett mindre ingrepp i berörda
kommunernas styrning och organisation. Ett flertal kommuner har enligt
samma rapport framfört att avtalssamverkan är enklare och smidigare än
kommunalförbund och gemensam nämnd.219
Den nya bestämmelsen om kommunal avtalssamverkan innebär enligt
propositionen att kommunerna kommer att kunna samverka om all sådan
bredbandsverksamhet som är förenlig med kompetensreglerna i
kommunallagen, på samma sätt som gäller för alla andra områden eller
verksamheter som ryms inom den allmänna kompetensen.220 Så långt finns det
enligt PTS uppfattning inte något i bestämmelsen som utesluter att
avtalssamverkan kan användas för samverkan mellan kommunerna avseende
bredbandsutbyggnad.
Frågan uppkommer då om avtalssamverkan är en ändamålsenlig
samverkansform för att åstadkomma sådan gränsöverskridande utbyggnad av
fibernät som enligt PTS analys inte bör förhindras av lokaliseringsprincipen. I
förarbetena till den nya bestämmelsen om avtalssamverkan, liksom i
Statskontorets rapport om behov av samverkan, lyfts just bredbandsutbyggnad
som ett område där det finns ett behov av samverkan.221 PTS utredning visar
också, som redan konstaterats, att stadsnäten främst efterfrågar just enklare
samverkan för att åstadkomma utbyggnad av fibernät i annan kommun.
Stadsnätsverksamhet bedrivs till stor del av kommunala bolag som överlåtits
uppgiften att bygga ut och driva fibernät i kommunen. Den nya möjligheten att
samverka genom avtal gäller dock endast för kommunerna som sådana.
Kommunala bolag omfattas således inte av den nya möjligheten till
Se t.ex. SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan.
Statskontorets rapport 2016:23, Kommunal avtalssamverkan, Behövs ökade möjligheter?
220 Jfr prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 33.
221 Se Statskontorets rapport Kommunal samverkan – behövs ökade möjligheter?, s. 42 och även SOU 2017:77
En generell rätt till avtalssamverkan, t.ex. tabell på s. 157.
218
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avtalssamverkan. Ett kommunalt stadsnätsbolag kan därför inte på egen hand
ingå samverkansavtal med grannkommunen om att utföra uppgifter åt
grannkommunen.222
När stadsnätsverksamheten överlåtits på ett kommunalt bolag måste
kommunen som äger stadsnätet således ingå samverkansavtalet med den andra
kommunen och kan först därefter uppdra åt sitt bolag att genomföra uppgiften
ifråga.223
Ur ett utbyggnadsperspektiv ser inte PTS något särskilt behov av att
utbyggnaden i ett område i en angränsande kommun föregås av ett
samverkansavtal mellan inblandade kommuner. Det viktigaste från PTS
synvinkel är att stadsnätet har möjlighet att bygga ut och träffa anslutningsavtal
med slutkunder i områden på andra sidan kommungränsen i de fall stadsnätet
anser att det finns förutsättningar för detta pga. att området ligger nära det
egna nätet (scenario 1).
8.4.5

Ett särskilt undantag för att åstadkomma utbyggnad av
fibernät i annan kommun

Ett lagstadgat undantag från lokaliseringsprincipen för sådan utbyggnad i
gränsnära områden som enligt analysen är sannolik, ger enligt PTS mening
tydligare förutsättningar för stadsnäten att åstadkomma utbyggnaden än om
detta endast skulle vara möjligt genom kommunal avtalssamverkan.
Möjligheten för ett kommunalt stadsnät att, oberoende av i vilken
organisationsform det bedrivs och utan att inblandade kommuner måste
samarbeta på något särskilt föreskrivet sätt, kunna bygga ut nätet till enskilda
och företag på andra sidan en kommungräns, bör innebära att utbyggnaden
kan ske snabbare.
Införande av ett särskilt undantag i lag från lokaliseringsprincipen ska bara ske
om och i den utsträckning det är nödvändigt och proportionerligt för att
åstadkomma önskad effekt. PTS analys pekar inte på att ett undantag skulle
medföra någon särskilt omfattande nyutbyggnad (jfr uppskattning i avsnitt
7.5.1 ovan). Som redan framhållits är PTS dock av uppfattningen att även
begränsad utbyggnad skulle kunna motivera ett undantag.
Vidare bör möjliga risker med ett införande av undantag från
lokaliseringsprincipen beaktas. En första omständighet att undersöka är om
undantaget skulle stå i strid med intentionerna bakom lokaliseringsprincipen.
Regeringen noterar även att omständigheten att kommunala bolag inte får vara avtalspart vid
kommunal avtalssamverkan, innebär att finns en skillnad mellan förslaget om avtalssamverkan och PTS
nu aktuella regeringsuppdrag. Se prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 33 f.
223 Jfr prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 30.
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Principen syftar till att skydda de egna kommuninvånarna mot att kommunen
använder skattepengarna till annat än kommuninvånarnas nytta.224 PTS menar
att ett undantag för fiberutbyggnad i angränsande områden inte skulle innebära
några risker i detta avseende. Utbyggnaden kommer att förutsätta att den är
lönsam för det stadsnät som bygger ut fibernätet. Det saknas skäl att tro att
kommuner skulle bygga ut nät i andra kommuner om det inte är lönsamt.
Ett särskilt undantag som möjliggör att stadsnäten, oavsett driftsform, får
genomföra nätutbyggnad i annan kommun skulle innebära att stadsnäten skulle
kan bygga ut fibernät i en angränsande kommun utan att stämma av detta med
sin ägare, den egna kommunen. PTS konstaterar dock att de kommunala
stadsnäten alltid står under sin ägares kontroll oavsett driftform.
8.4.6

PTS slutsats är att ett undantag är motiverat

Ovan har framgått att PTS delar den generellt framförda uppfattningen att
samverkansformerna kommunalförbund, gemensam nämnd och gemensamt
bolag får anses innebära ett oproportionerligt betungande samarbetskrav på
inblandade kommuner när det gäller att åstadkomma endast mer begränsad
utbyggnad i en angränsande kommun. PTS gör även bedömningen att
kommunal avtalssamverkan kanske inte är ändamålsenlig för att effektivt
åstadkomma den typ av utbyggnad som enligt analysen vore sannolik och bra
för slutkunderna.
PTS anser mot denna bakgrund att det finns skäl som talar för att det bör
införas ett särskilt undantag för utbyggnad av fibernät i områden utanför den
egna kommunen som angränsar till nätverksamheten i den egna kommunen.
Ett sådant undantag bör kunna tillämpas oberoende av om ett stadsnät bedrivs
i bolagsform eller inom den kommunala förvaltningen, och detta utan att
inblandande kommuner tecknar något särskilt samverkansavtal. PTS gör
bedömningen att detta bör leda till att utbyggnaden kommer till stånd snabbare
än om utbyggnaden måste föregås av kommunala samverkansavtal.
Överväganden avseende utformningen av ett undantag och förslag till
utformning presenteras i nästa kapitel.
8.5

Verksamhet som inte bör omfattas av ett undantag

Analysen i föregående kapitel ger inte stöd för att stadsnäten bör ges möjlighet
att bedriva mer omfattande utbyggnad i annan kommun, dvs. i stora delar av,
eller i hela, den andra kommunen (scenario 2 och 3). Detsamma gäller
möjligheten att köpa andra kommuners stadsnät (scenario 4). Inte heller ger
224

Jfr t.ex. prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m., s. 57.
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analysen stöd för att en möjlighet för stadsnäten att erbjuda
kommunikationsoperatörstjänster i någon annans nät utanför den egna
kommunen skulle leda till ökad utbyggnad eller på annat sätt gynna
konkurrensen på marknaden (scenario 6 och 7).
Mot denna bakgrund kan följande konstateras vad gäller befintliga
samverkansmöjligheter.
8.5.1

Samarbeten om mer omfattande utbyggnad

Om kommunerna önskar genomföra och bedriva sådan mer omfattande
utbyggnad och nätverksamhet över kommungränserna, finns det enligt PTS
uppfattning skäl för att stadsnäten även fortsatt bör vara hänvisade till att
samarbeta i organiserad form, t.ex. genom att bilda ett gemensamt bolag. I
sådana situationer menar PTS att det är fördelaktigt att samtliga inblandade
kommuner behåller den demokratiska och styrande kontrollen över
verksamheten.
8.5.2

Samarbeten på kommunikationsoperatörsnivå

PTS delar den generella uppfattningen som framförts att det kan finnas
svårigheter för främst mindre stadsnät att sköta driften av det egna nätet eller
bedriva effektiv kommunikationsoperatörsverksamhet. Detta är dock inte
något som stadsnäten måste göra, och ibland inte heller bör göra, i egen regi
(jfr PTS analys i kap. 5). På marknaden för kommunikationsoperatörstjänster
finns olika privata alternativ att tillgå. Det är således normalt sett inte
nödvändigt att uppdra åt ett annat kommunalt stadsnät att vara
kommunikationsoperatör.
I den mån kommuner anser det vara mer effektivt att samarbeta om
verksamheter på mer förädlad nivå i värdekedjan hänvisar PTS till redan
befintliga samarbetsformer.
8.5.3

Särskilt om PTS driftsäkerhetsföreskrifter

Kommuner och stadsnät har inom ramen för aktuellt uppdrag, liksom i andra
sammanhang, framfört att det är svårt, särskilt för mindre stadsnät, att på egen
hand uppfylla de driftsäkerhetsföreskrifter som PTS utfärdat med stöd av LEK
(se kap. 3 ovan).
Detta argument framfördes av SSNf även i samband med att PTS införde nu
gällande driftsäkerhetsföreskrifter.225 SSNf menade att kravet på kontinuerlig
övervakning blir mycket kostsamt för stadsnäten som ofta är små, vilket gör att
de har en liten kundmassa att fördela kostnaderna på. SSNf menade att flera
225

PTSFS 2015:2 PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet.
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stadsnät kunde riskera att slås ut genom detta och övriga krav. I sin
remissammanställning konstaterade PTS att felanmälan är grundläggande för
att säkerställa en grundläggande driftsäkerhet. Att det är omständligt att bilda
kommunalförbund förändrade enligt PTS inte detta.
Oavsett om en tillhandahållare är stor eller liten måste bestämmelserna i LEK
följas. PTS noterade vidare att kontinuerlig övervakning, särskilt med tanke på
det ökande beroendet av elektroniska kommunikationer och utvecklingen mot
allt fler tjänster i näten, är en förutsättning för att upprätthålla en
grundläggande nivå av driftsäkerhet och att detta är ett krav som gäller för alla
tillhandahållare som erbjuder aktiva anslutningar.226
PTS kan konstatera att det på marknaden finns många privata leverantörer att
ta hjälp av vad gäller driftssäkerhetsfrågor. PTS anser därför att ett undantag
från lokaliseringsprincipen inte är nödvändigt av driftsäkerhetsskäl.

Analysdokument PTS kommentarer till inkomna synpunkter avseende föreskrifter om driftsäkerhet, 2015-05-26,
dnr 14-13006, s. 19.
226
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9

Lagförslag

Sammanfattning



PTS bedömning är att ett undantag från lokaliseringsprincipen för
nätutbyggnad bör placeras i befogenhetslagen.
PTS föreslår att undantaget införs genom följande nya bestämmelse i
3 kap. 8 § befogenhetslagen:
En kommun eller ett kommunalt aktiebolag får bygga ut fiberoptiskt
bredbandsnät i områden i angränsande kommuner där sådant nät saknas om
det sker i geografisk närhet till nätverksamheten inom den egna kommunen.
Med bredbandsnät avses i denna lag bredbandsnät i enlighet med 1 kap. 2 §
lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.




Undantaget bör omfatta dels utbyggnad av fiberoptiska fibernät
(med fokus på accessnät), dels sådan verksamhet som kommunen
redan bedriver i sitt eget nät i den mån den är kompetensenlig.
PTS bedömer att förslaget inte påverkar den kommunala
självstyrelsen negativt och att risken för negativ konkurrenspåverkan
är begränsad.

Om regeringen delar PTS bedömning att det finns skäl att införa ett särskilt
undantag från lokaliseringsprincipen för att stadsnäten ska kunna bygga ut
fibernät i närliggande outbyggda områden i angränsande kommuner,
presenterar PTS i detta kapitel sina överväganden avseende placeringen och
den närmare utformningen av ett sådant undantag.
9.1

Val av lag

I Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) konstaterade utredningen att
det bör finnas två möjliga alternativ för placeringen av ett undantag från
lokaliseringsprincipen för bredbandsverksamhet. Det ena alternativet skulle
vara den lag som i övrigt reglerar det aktuella området, dvs. LEK. Det andra
alternativet, vilket utredningen också förordade, skulle vara
befogenhetslagen.227 Enligt PTS bedömning är det svårt att se att undantaget

227

SOU 2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden, 142 f.
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skulle kunna placeras i någon annan lag,228 eller införas på annat sätt.229 PTS har
därför övervägt dessa två lagars ändamålsenlighet för nu aktuellt undantag från
lokaliseringsprincipen.
9.1.1

Lagen om elektronisk kommunikation

LEK är tillämplig på samtliga aktörer som utgör operatörer i lagens mening,
innefattande både telefoni och tillhandahållande av olika typer av nät för fasta
och mobila internetanslutningar. LEK omfattar således de kommunala
stadsnäten på det sätt som beskrivs i kapitel 3 i denna rapport, dvs. i deras
egenskap av tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät (operatör).230
Lagen gör ingen skillnad mellan kommunala och privata aktörer. Särskilda
regler rörande kommuner i allmänhet och därmed även kommunala stadsnät
återfinns främst i kommunallagen.231
PTS kan vidare konstatera att en stor del av LEK:s bestämmelser omfattar bl.a.
verktyg som kan användas i syfte att värna konkurrensen på marknaderna för
elektronisk kommunikation och som har sin grund i EU-direktiv. Enligt
1 kap. 1 § LEK är syftet med lagen att enskilda och myndigheter ska få tillgång
till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbud
vad gäller urval av tjänster samt deras pris och kvalitet, vilket ska uppnås främst
genom konkurrens och internationell harmonisering. LEK har alltså i denna
del ett konkurrensfrämjande syfte. Lokaliseringsprincipen är en rent nationell
kommunalrättslig princip som har andra syften än att främja konkurrensen på
marknaden.
PTS förslag om undantag från lokaliseringsprincipen syftar endast till att främja
utbyggnaden av bredband. Som framgår av PTS analys är skälet för att införa
det föreslagna undantaget att detta bedöms kunna leda till viss ökad utbyggnad
i områden som ligger nära kommungränser. Syftet är således ett annat än att

PTS har övervägt en placering i utbyggnadslagen som är tillämplig på kommunala aktörer som är
bredbandsutbyggare. PTS konstaterar dock att lagen, som införlivar ett EU-direktiv, främst rör passiv
infrastruktur som inte är avsedd att aktiveras.
229 Med beaktande av att befogenhetslagen tillkom i syfte att samla olika s.k. smålagar avseende
kommunal kompetens, bör en ny lag endast om kommunal kompetens för kommunal
bredbandsutbyggnad inte vara nödvändig.
230 LEK utgör därför t.ex. inte samma direkta speciallag för de kommunala stadsnäten som ellagen och
fjärrvärmelagen är för de kommunala el- och fjärrvärmebolagen.
231 Det kan konstateras att det finns en rad olika regler som vid sidan av LEK påverkar vad de
kommunägda operatörerna får och inte få göra, t.ex. regler om offentlig upphandling och regler som
gäller för alla företag, t.ex. regler om redovisning m.m. Kommuner ska, oavsett organisationsform, beakta
konkurrenslagens (2008:579) regler om t.ex. konkurrensbegränsande samarbeten (2 kap. 1 §) och
missbruk av dominerande ställning (2 kap.7 §). Till skillnad från privatägda företag träffas kommuner
även av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (3 kap. 27 §).
228
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främja konkurrens. Detta talar enligt PTS uppfattning mot att placera ett
undantag från lokaliseringsprincipen i LEK
Något absolut hinder mot att placera undantaget i LEK bör dock inte
föreligga. Om regeringen skulle anse att LEK är ett bättre alternativ än
befogenhetslagen, skulle ett undantag från lokaliseringsprincipen för
kommuner som bygger ut bredbandsnät möjligen kunna införas som en ny
bestämmelse i 1 kap. 10 § LEK. Kapitlet samlar olika allmänna bestämmelser.
Genom att placera bestämmelsen sist i kapitlet, kan följdändringar undvikas.
9.1.2

Befogenhetslagen

Enligt PTS uppfattning bör det föreslagna undantaget betraktas som en
kommunalrättslig åtgärd som införs i syfte att främja bredbandsutbyggnaden.
Det framstår därför som lämpligt att placera undantaget i ett kommunalrättsligt
regelverk, såsom befogenhetslagen.
Av 1 kap. 2 § befogenhetslagen framgår att lokaliseringsprincipen inte ska gälla
när kommunerna utför vissa uppgifter som anges i olika bestämmelser i lagen.
Bestämmelsen hänvisar i samtliga fall till bestämmelser som anger att
kommunen får bedriva viss verksamhet utöver vad som följer av
kommunallagen (jfr 1 kap. 1 § befogenhetslagen). Bestämmelserna i
befogenhetslagen utgör till stor del en utökning även av andra kompetensregler
än lokaliseringsprincipen.
Vad gäller utbyggnad av bredbandsnät som omfattas av det föreslagna
undantaget från lokaliseringsprincipen, är avsikten inte att fastställa någon
eventuell utökning av den allmänna kommunala kompetensen. Det föreslagna
undantaget från lokaliseringsprincipen för nätutbyggnad i gränsområden utgår
ifrån att utbyggnad av bredbandsnät redan omfattas av den kommunala
kompetensen (jfr ovan 2 kap.). Enligt PTS uppfattningen bör detta inte vara
något som medför att det finns hinder mot att placera undantaget i
befogenhetslagen.
PTS noterar att de undantag från lokaliseringsprincipen som följer av
bestämmelsen i 1 kap. 2 § befogenhetslagen inte är geografiskt begränsade.
Detta utgör en skillnad jämfört med det föreslagna undantaget från
lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad. PTS anser inte att denna
omständighet utgör ett hinder för placering av undantaget i befogenhetslagen.
Strukturellt anser PTS att hänvisning till ett sådant undantag kan införas i ett
nytt stycke, dvs. 1 kap. 2 § 3 st. i befogenhetslagen.
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Sammantaget anser PTS alltså att ett eventuellt undantag från
lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad bör placeras i
befogenhetslagen, snarare än i LEK.
9.2

Utformningen av undantag

Befogenhetslagen är uppdelad efter ämnesområden.232 Eftersom
bredbandsverksamhet utgör näringsverksamhet bör undantaget enligt PTS
bedömning placeras i kapitel 3 som rör näringsverksamhet.
Bestämmelsen i 1 kap. 2 § befogenhetslagen bör innehålla en hänvisning till
undantaget avseende bredbandsutbyggnad. PTS föreslår att den görs i ett nytt
tredje stycke.
9.2.1

Hänvisning till undantaget i 1 kap. befogenhetslagen

Om ett undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad ska
införas i 3 kap. befogenhetslagen, kan 1 kap. 2 § ändras enligt följande.
Kapitel 1 Undantag från kravet på kommunal anknytning
2 § Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess
medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) gäller inte vid
tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:
- 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
- 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
- 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
- 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
- 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
- 3 kap. 7 § om samhällsorientering,
- 4 kap. 1 § om turism, och
- 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd,
Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av väg och järnväg
som staten ansvarar för, till byggande av järnväg som ett landsting ansvarar för
och till anläggande av statlig farled krävs särskilda skäl för undantag från kravet
på anknytning.
Nytt [3 st.] Kravet på anknytning gäller inte heller för bredbandsutbyggnad i den
utsträckning som anges i 3 kap. 8 §.

232

Prop. 2008/08:21, Kommunala kompetensfrågor m.m., s. 82.

Post- och telestyrelsen

138

Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala
lokaliseringsprincipen

9.2.2

Formulering av undantaget i 3 kap. befogenhetslagen

Ett geografiskt begränsat undantag från lokaliseringsprincipen i 3 kap. 8 §
befogenhetslagen skulle enligt PTS kunna utformas enligt följande.
En kommun eller ett kommunalt aktiebolag får bygga ut fiberoptiskt bredbandsnät i områden i
angränsande kommuner där sådant nät saknas om det sker i geografisk närhet till nätverksamheten
inom den egna kommunen.

Med bredbandsnät avses i denna lag bredbandsnät i enlighet med 1 kap. 2 § lagen
(2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.233
9.2.3

Överväganden avseende utformningen av undantaget

Formulering

PTS överväganden

Bredbandsnät i enlighet
med 1 kap. 2 § lagen
(2016:534) om åtgärder
för utbyggnad av
bredbandsnät

PTS menar att det är fördelaktigt att använda
begrepp som redan används i befintlig
lagstiftning. Utbyggnadslagen innehåller en
aktuell och relevant definition av vad som avses
med nät som är avsett för snabbt bredband.
Olika begrepp i olika lagar riskerar att leda till
oklarheter.

Fiberoptiska
bredbandsnät

Som förklaras inledningsvis i avsnitt 1.3
fokuserar PTS utredning inom ramen för
regeringsuppdraget på kommunal verksamhet
som består i utbyggnad av fibernät. PTS
slutsatser i utredningen är således endast
tillämpliga på utbyggnaden av fibernät och kan
därför enbart ligga till grund för ett förslag till
undantag som avser just sådan
bredbandsinfrastruktur. Detta utgör en
begränsning jämfört med definitionen av
bredbandsnät i utbyggnadslagen som är
teknikneutral, och omfattar t.ex. även trådlösa
bredbandsnät.
Om kommunala investeringar i andra
bredbandstekniker än fiber skulle öka i
framtiden skulle det kunna uppstå behov av att
utreda förutsättningar för ett teknikneutralt
undantag, särskilt med beaktande av att

Definitionen i 1 kap. 2 § utbyggnadslagen lyder: I denna lag avses med bredbandsnät: elektroniskt
kommunikationsnät som kan leverera tjänster för bredbandstillgång med en hastighet av minst 30 Mbit/s [...].
233
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regeringens bredbandsmål för 2025 innefattar
olika bredbandstekniker.
Bör undantaget
uttryckligen begränsas
till att avse endast
accessnät?

PTS utredning har fokuserat på accessnät, dvs.
den sista nätsträckan mellan en nod och
slutkunderna. Bredbandsnät enligt definitionen
i utbyggnadslagen är vidare. Undantaget bör
syfta till åstadkomma anslutningar till
slutkunder, vilket innebär att accessnät måste
vara del av utbyggnaden. PTS kan dock
konstatera att det kan vara svårt att anlägga ett
accessnät om man inte samtidigt får anlägga en
förbindelse till sitt eget nät. Därför anser PTS
att bestämmelsen inte bör begränsas till
accessnät.

Bygga ut

Jfr begreppen ”anlägga” eller ”bygga ut” som
används i utbyggnadslagen. Begreppet ”bygga
ut” behåller enligt PTS mening kopplingen till
att det är fråga om utvidgning till angränsande
kommun av redan befintlig (kompetensenlig)
nätverksamhet i den egna kommunen. Som
framgår av PTS analys bör undantaget inte
kunna användas för att köpa upp och sedan äga
ett befintligt stadsnät i en annan kommun.
Som PTS beskrivit ovan i rapporten bör
stadsnätet i fråga inte bara få bygga ut (passivt)
fibernät, utan även ansluta det till nätet i den
egna kommunen och därigenom tillhandahålla
bredband på samma sätt som i den egna
kommunen. PTS avsikt är att undantaget ska
omfatta sådan bredbandsverksamhet som är
kompetensenlig. PTS avser inte att
allmänkompetensen ska utvidgas.
Kommunen ska inte ha rätt att bedriva
verksamhet i ett nät som ägs av annan.

Områden där
fiberoptiska nät saknas

Post- och telestyrelsen

Syftet med undantaget är att utbyggnad ska ske
i områden som helt saknar fiberaccessnät och
där införsäljning till slutkunder inte har
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En kommun eller ett
kommunalt aktiebolag

Även kommunala aktiebolag bör omfattas av
undantaget. PTS vill i sammanhanget poängtera
vikten av att kommuner aktivt styr sina
stadsnät.
Undantaget bör vara tillämpligt även för
kommunalrättsliga samarbeten såsom
kommunalförbund och gemensamma nämnder.

Områden i angränsande
kommun om det sker i
geografisk närhet till
nätverksamheten inom
kommunen

PTS har i denna del försökt att använda
formuleringar som liknar undantagen i el- och
fjärrvärmelagen. Dock menar PTS att det
geografiska sambandet förtydligas om
begreppet ”angränsande kommun” används.
Begreppet ”områden” kan enligt PTS förtydliga
att stadsnät inte ska kunna tillämpa undantaget
för att bygga ut i stora delar eller i hela den
andra kommunen.
Det är enligt PTS bedömning inte
ändamålsenligt eller lämpligt att i lagen med
någon exakthet ange vad som avses med
geografisk närhet. Avstånd kan t.ex. ha olika
betydelse för utbyggnad givet olika geografiska
förutsättningar m.m.

9.2.4

Överväganden om marknadsförutsättningar

Eftersom förslaget endast gäller för utbyggnad i områden där fiberaccessnät
inte redan finns och införsäljning till slutkunder inte har påbörjats begränsas
eventuellt negativa effekter på konkurrensen.
Förslaget innehåller däremot inte något villkor om att det ska saknas
förutsättningar för andra, privata, aktörer att bygga ut i området eller att
utbyggnad endast får ske om det inte föreligger risk för undanträngning av
privata aktörer eller liknande.234 Enligt PTS bedömning är det inte lämpligt att
begränsa undantaget på ett sådant sätt i en kommunalrättslig
undantagsbestämmelse. En begränsning som ger upphov till komplicerade
Uttrycket ”för att åstadkomma ändamålsenlig nätverksamhet” används i undantagen ifrån
lokaliseringsprincipen i ellagen och fjärrvärmelagen i tillägg till kravet på geografisk närhet. Det kan
konstateras att en liknande skrivning inte är relevant för bredbandsnät eftersom detta inte motiveras av
att optimera ett nätmonopol (se 8 kap. ovan).
234
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överväganden och bedömningar avseende marknadsförutsättningar eller
effekter på konkurrensen skulle vara resurskrävande för stadsnätet och riskera
att hämma utbyggnaden.
PTS menar därutöver att det inte heller bör vara nödvändigt att närmare
precisera villkor för undantagets tillämpning i lagtexten. Utbyggnaden har idag
kommit så långt, att återstående områden i regel inte är intressanta för privata
aktörer, eller eventuellt stadsnät i den egna kommunen, att bygga ut i. PTS
analys visar dock att ett undantag från lokaliseringsprincipen för
bredbandsutbyggnad i områden utanför den egna kommunen som ligger i
geografisk närhet till en angränsande kommun, och i anslutning till den egna
nätverksamheten inom kommunen, sannolikt skulle leda till viss ökad
utbyggnad. Detta beror på att det i vissa områden, pga. den geografiska
närheten, finns förutsättningar just för stadsnätet i en angränsande kommun att
bygga ut sitt nät där, medan det för andra aktörer utan närliggande nät saknas
sådana förutsättningar.
Analysen visar således också att risken för negativ konkurrenspåverkan är
begränsad eftersom det rör sig om områden där andra alternativ saknas (se
kap. 7). Det är vidare troligt att stadsnäten endast kommer att bygga ut där det
finns möjlighet till lönsamhet alternativt möjlighet till statsstöd. Att bygga ut
längre avstånd är dyrt, vilket sannolikt begränsar de områden i andra
kommuner som stadsnäten kommer att överväga att bygga ut i.
9.3

Konsekvenser av förslaget

PTS ska enligt regeringsuppdraget beakta eventuella konsekvenser för den
kommunala självstyrelsen av ett förslag till undantag från
lokaliseringsprincipen. Den kommunala självstyrelsen innebär att det ska finnas
en självständig och, inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och
landsting.235 Enligt 14 kap. 3 § RF bör en inskränkning i den kommunala
självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål
som föranlett den.
PTS slutsats att det kan finnas skäl att införa ett undantag från
lokaliseringsprincipen för att underlätta för utbyggnad av kommunala fibernät i
angränsande områden i annan kommun, innebär en viss utökning av den
territoriella befogenheten i den kommun som bygger ut nätet. PTS förslag till
åtgärd bör inte heller utgöra en inskränkning av det kommunala självstyret i
den andra kommunen.

235

T.ex. prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m., s. 17.
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Som redovisats i denna rapport visar PTS analys att ett undantag från
lokaliseringsprincipen enligt PTS förslag sannolikt inte kommer att påverka
konkurrensen i någon märkbar omfattning.
Som förklarats ovan är risken för att stadsnäten börjar bygga ut i angränsande
kommuner i större omfattning eller i konkurrens med andra aktörer liten i
praktiken, eftersom de mest lönsamma områdena redan är bebyggda. PTS vill
vidare framhålla vikten av att kommunerna styr de kommunala stadsnäten,
vilket bör innefatta kontroll över att den verksamhet som bedrivs är
kompetensenlig och primärt handlar om att förse de egna kommuninvånarna
med bredband.
PTS har inte funnit att det föreslagna undantaget skulle ha märkbara
konsekvenser i något annat avseende.
_________________
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Bilaga 1. Lista över aktörer i PTS utredning
Regionala bredbandskoordinatorer

Region Blekinge
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län

Region Kronoberg
Region Västerbotten
Region Örebro län
Västra Götalandsregionen

Privata aktörer

A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget
Bahnhof AB
Blink Services AB
Bredband2 i Skandinavien AB
Bredbandsson AB
IP Sweden AB
IP-Only AB
Junet AB

Lidén Data Internetwork AB
Mediateknik i Varberg AB
Netnod Internet Exchange i Sverige AB
Stockholm Stadsnät AB
Telenor Sverige AB
Telia Company AB
ViaEuropa Sverige AB
Viasat AB

Kommunala aktörer och mellankommunala samarbeten

AB Strömstanet
Aktiebolaget Stokab
Borgholms kommun
C4 Energi AB
Finspångs kommun
Gävle Energi AB
Göteborgs Energi Gothnet AB
Hedemora Energi AB
Hällefors kommun
Informationsteknik i Norrbotten AB (IT
Norrbotten)
Kramfors Mediateknik AB
Kumbro stadsnät
Landskrona Energi AB
Lindesbergs kommun
Ljusnet AB
Lunet AB
Malmö Stadsnät
MittNät AB
Mönsterås kommun

Post- och telestyrelsen

Mörbylånga kommun
Njudung energi AB
Nybro energi AB
Oskarshamns kommun
Sandviken Energi Aktiebolag (Sandnet)
Servanet AB
Skellefteå Kraft Fibernät Aktiebolag
SmåKom (De små kommunernas
samverkan)
Sollentuna Energi och Miljö AB
Storumans kommun
SumNet (Storumans kommun)
Trollhättan Energi AB
Utsikt Bredband AB
Wetternet (Jönköping Energi AB)
Wexnet AB
Vimmerby kommun
Växjö Energi AB
Öresundskraft AB
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Bilaga 2. Respondenter PTS enkäter
Stadsnät
Namn

Kommun

Årjängs kommun

Årjäng

Karlsborg Energi AB

Karlsborg

Uppcom AB

Uppvidinge

Härnösand Energi och Miljö AB

Härnösand

Kungsbacka kommun

Kungsbacka

Bodens Energi Nät AB

Boden

Malungs Elnät AB

Malung-Sälen

ElmNet AB

Älmhult

Vännäs kommun

Vännäs

Vilhelmina kommun

Vilhelmina

Avesta kommun

Avesta

Överkalix kommun

Överkalix

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg

Säffle Kommunikation AB

Säffle

Karlskoga Stadsnät AB

Karlskoga

AB Borlänge Energi

Borlänge

Njudung Energi Vetlanda AB

Vetlanda

AB PiteEnergi

Piteå

Ragunda kommun

Ragunda

Staffanstorp Fibernät AB

Staffanstorp

Storumans kommun

Storuman

Botkyrka Stadsnät AB

Botkyrka

Värnamo Energi AB

Värnamo

Orsa kommun

Orsa

AB Strömstanet

Strömstad

Motala kommun

Motala

Halmstad Stadsnät AB

Halmstad

Trelleborgs Bredbands AB

Trelleborg

Jönköping Energi AB

Jönköping

Övik Energi AB

Örnsköldsvik

Tidaholms Energi AB

Tidaholm

Finspångs Stadsnät Finet AB

Finspång

Fiberstaden AB

Hudiksvall, Nordanstig

Hjo Energi AB

Hjo
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Emmaboda Energi och Miljö AB

Emmaboda

Degerfors Energi AB

Degerfors

Dorotea kommun

Dorotea

Kiruna kommun

Kiruna

Tranås Energi AB

Tranås

Smedjebacken Energi och Vatten AB

Smedjebacken

Ljusnet AB

Ljusdal

Gävle Energi AB Gavlenet

Gävle, Ockelbo

Tomelilla kommun

Tomelilla

Utsikt Bredband Nät AB

Linköping, Mjölby, Katrineholm

Olofströms Kraft AB

Olofström

Lidköpings kommun

Lidköping

Östhammars kommun

Östhammars

Varberg Energi AB

Varberg

Sollefteå kommun

Sollefteå

Ystad Energi AB

Ystad

Pajala kommun

Pajala

Hammarö kommun

Hammarö

Älvdalens kommun

Älvdalen

Bollnäs Energi AB

Bollnäs

Citynätet i Nässjö AB

Nässjö

Trollhättan Energi AB

Trollhättan

Skellefteå Kraft Fibernät AB

Skellefteå

Habo Energi AB

Habo

Malå kommun

Malå

Bengtsfors Energi Nät AB

Bengtsfors

Nybro Energi AB

Nybro

Mönsterås kommun

Mönsterås

Nordmalings kommun

Nordmaling

Fibra AB

Arboga, Hallstahammar, Eskilstuna, Strängnäs, Västerås

Affärsverken Karlskrona AB

Karlskrona

Norrtälje Energi AB

Norrtälje

Öresundskraft AB

Helsingborg

Eksjö Energi ELIT AB

Eksjö

Bjuvs Stadsnät AB

Bjuv

Härjeåns Nät AB

Härjedalen, Berg

Trosa Fibernät AB

Trosa

Vellinge Stadsnät AB

Vellinge
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Lunet AB

Luleå

Borås Elnät AB

Borås

Skurups Elverk AB

Skurup

Alingsås Energi Nät AB

Alingsås

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

Sölvesborg

AB Stokab

Stockholm

Gästabudstaden AB

Nyköping

Karlstads El- och Stadsnät AB

Karlstad

Landskrona Energi AB

Landskrona

Lycksele kommun

Lycksele

Oxelö Energi AB

Oxelösund

Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaur

Hässleholms kommun

Hässleholm

VänerEnergi AB

Mariestad, Töreboda, Gullspång

Söderhamn NÄRA AB

Söderhamn

Kalix Stadsnät Kalixnet AB

Kalix

Falbygdens Energi Nät AB

Falköping

KumBro Stadsnät AB

Örebro, Kumla

Sundsvall Elnät AB

Sundsvall

Tibro Energi AB

Tibro

Vökby Bredband AB

Boxholm, Kinda, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög

Gällivare kommun

Gällivare

Hedemora Energi AB

Hedemora

Gotlands Energi AB

Gotland

Höganäs Energi AB

Höganäs

Herrljunga Elektriska AB

Herrljunga

Arjeplogs kommun

Arjeplog

Kommuner utan stadsnät
Kommun
Essunga kommun
Ängelholms kommun
Vårgårda kommun
Lerums kommun
Krokoms kommun
Hylte kommun
Lysekils kommun
Norbergs kommun
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Kommun
Gnosjö kommun
Simrishamns kommun
Falkenbergs kommun
Växjö kommun
Tranås kommun
Klippans kommun
Tyresö kommun
Upplands Väsby kommun
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Östra Göinge kommun
Ekerö kommun
Täby kommun
Höörs kommun
Upplands-Bro kommun
Orust kommun
Hultsfreds kommun
Sunne kommun
Mölndals stad
Vallentuna kommun
Sotenäs kommun
Heby kommun
Svenljunga kommun
Bromölla kommun
Gislaveds kommun
Borgholms kommun
Kungsörs kommun
Tierps kommun
Huddinge kommun
Mullsjö kommun
Oskarshamns kommun
Älvkarleby kommun
Enköpings kommun
Härryda kommun
Högsby kommun
Lekebergs kommun
Båstads kommun
Valdemarsviks kommun
Nykvarns kommun
Hagfors kommun
Storfors kommun
Lindesbergs kommun
Tanums kommun
Perstorps kommun
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Kils kommun
Haninge kommun
Flens kommun
Stenungsunds kommun
Gnesta kommun
Osby kommun
Bollebygds kommun
Färgelanda kommun
Värmdö kommun
Örkelljunga kommun
Filipstads kommun
Melleruds kommun
Laxå kommun
Eda kommun
Torsås kommun
Munkedals kommun
Burlövs kommun
Skinnskattebergs kommun
Markaryds kommun
Laholms kommun
Vingåkers kommun
Knivsta kommun
Vänersborgs kommun
Östersunds kommun
Grums kommun
Sjöbo kommun
Sala kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nynäshamns kommun
Vaxholms stad
Svalövs kommun
Vimmerby kommun
Salems kommun
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Bilaga 3. Underlag och bortfallsanalys
I denna bilaga redogörs för de viktigaste källorna som PTS har använt för
marknadsbeskrivningen och analyserna i rapporten. Främst är det statistik från
PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 samt uppgifter från den
enkät som PTS skickade ut till stadsnät och kommuner utan stadsnät under
vintern 2017-2018 som ligger till grund för analyserna. Vad gäller enkäterna
inkluderar detta den bortfallsanalys som PTS har gjort avseende enkätsvaren.
PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning visar tillgången till fast
bredband och telefoni för fasta punkter (hushåll och arbetsställen). PTS gör
denna kartläggning på uppdrag av regeringen. Statistiken som använts i
analyserna i detta regeringsuppdrag gäller tillgång till fiber per den 1 oktober
2017. Statistiken är på kommunnivå.
Enkäter till stadsnät och kommuner utan stadsnät

Under december och januari 2017-2018 genomförde PTS en
enkätundersökning bland Sveriges kommuner. En enkät skickades ut till
kommuner med ett kommunalt stadsnät och en annan enkät, dvs. med delvis
andra frågor, skickades ut till de kommuner som inte har något kommunalägt
stadsnät.
Informationsinsamlingen täcker hela populationen, dvs. alla Sveriges
kommuner ingår i undersökningen, uppdelat i två kategorier: kommuner med
stadsnät och kommuner utan stadsnät. När en informationsinsamling täcker en
hel population brukar det kallas totalundersökning (när en
informationsinsamling istället utgår från ett slumpmässigt urval av
respondenter brukar man tala om urvalsundersökning). Om svarsfrekvensen i
en totalundersökning är god och inga systematiska bortfall har skett är det
möjligt att generalisera resultaten för hela populationen.
Svarsfrekvens

PTS enkäter skickades ut till 158 stadsnät och 112 kommuner. Av de 158
stadsnäten svarade 98 stadsnät, vilket innebär en svarsfrekvens på 62 procent.
Av 112 kommuner svarade 83, dvs. en svarsfrekvens på 74 procent.
Påminnelser för att besvara enkäten skickades ut två gånger, därefter gjordes
även påminnelser via telefon.
Informationen om vilka stadsnät respektive kommuner som tillhör de två
delgrupperna kommer från PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning
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samt information från PTS kartläggning av investeringar i
bredbandsinfrastruktur.236
Totalt skickades 270 enkäter ut, vilket betyder att 20 av Sveriges 290
kommuner inte ingick i urvalet. Anledningen till att inte alla 290 kommuner
ingick i urvalet är att vissa stadsnät ägs gemensamt av ett flertal kommuner.
Detta har inneburit att dessa kommuner representeras av ett gemensamt
stadsnät som mottagit en enkät. Vidare kan några kommuner/stadsnät ha fallit
bort pga. att PTS information avseende ägarförhållanden varit otillräcklig.
Bortfallsanalys

Bortfallsfrekvensen i en undersökning används ofta som en indikator på
datakvaliteten. Bortfall innebär alltid en försämrad kvalitet, eftersom uteblivna
observationer bidrar till en variansökning. Variansökning leder till längre
konfidensintervall och sämre precision. Den i regel allvarligaste effekten av
bortfallet är att det snedvrider resultaten, dvs. orsakar en skevhet. Skevheten
medför att analysen systematiskt antingen överskattar eller underskattar olika
parametrar.
En bortfallsanalys kan genomföras på olika sätt. Eftersom urvalet i PTS
enkätundersökning är hela populationen, dvs. alla Sveriges kommuner, utgör
den enda relevanta bortfallsanalysen en analys av de kommuner och stadsnät
som inte besvarat enkäten.
En analys av uteblivna svar bör undersöka om svarsbenägenheten skiljer sig åt
på ett systematiskt sätt mellan olika typer av stadsnät eller kommuner utan
stadsnät. Detta skulle kunna medföra att resultatet blir osäkert eller snedvridet
åt något håll. I aktuell undersökning gäller följande.
Bortfall totalt: 31 procent
Bortfall stadsnät: 37 procent
Bortfall kommuner: 26 procent
Det går inte att ange en viss procentsats för vad som generellt är ett acceptabelt
bortfall. Detta beror på skillnaderna mellan de svarande och bortfallet med
avseende på de variabler som undersöks. En svarsfrekvens på över 50 procent
får dock i regel anses vara god.237

236
237

PTS-ER-2017:6 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017.
Se t.ex. Trost Enkätboken, 2007.
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Det är dock viktigt att även undersöka vilka som faktiskt svarat på enkäten.
Därför redovisas svarsfrekvensen för olika kategorier av kommuner och
stadsnät nedan.
I tabellen nedan redovisas svarsfrekvensen uppdelat på kommuntyp där nio
kommuntyper (enligt SKL:s kommuntypindelning) ingår.
Tabell Svarsfrekvens i respektive
kommungrupp
Kommungrupp

Totalt antal
kommuner

Landsbygdskommun
Landsbygdskommun med besöksnäring
Lågpendlingskommun nära större stad
Mindre stad/tätort
Pendlingskommun nära mindre tätort
Pendlingskommun nära storstad
Pendlingskommun nära större stad
Storstäder
Större stad
Totalt

Antal
svarande

Andel
svarande

40
15
35
29
52
43
52
3
21

24
12
20
21
44
25
35
2
16

60 %
80 %
57 %
72 %
85 %
58 %
67 %
67 %
76 %

290

199

69 %

Svarsfrekvensen varierar något mellan kommuntyperna, men i samtliga grupper
har en majoritet (över 56 procent) svarat, vilket får anses vara en godkänd
svarsfrekvens. Ingen kommuntyp avviker tydligt åt något håll.
Ännu en uppdelning av respondenterna som är av intresse att analysera är
uppdelningen mellan olika verksamhetsformer för delpopulationen stadsnät,
dvs. de respondenter som representerar stadsnät. I tabellen nedan redovisas
svarsfrekvensen bland stadsnäten uppdelat på ägarform.
Tabell: Stadsnätens ägandeform

Ägandeform
Antal
Kommunal förvaltning
Kommunalt energibolag
Kommunalt stadsnätsbolag
Totalt

Antal svarande Andel svarande
45
26
58 %
68
47
69 %
42
25
60 %
158

98

62 %

Även här är svarsfrekvensen godkänd för alla verksamhetsformer (en tydlig
majoritet har svarat). Det är ingen verksamhetsform som avviker tydligt åt
något håll. Högst svarsfrekvens står stadsnäten som drivs inom ramen för
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energibolag för. Energibolag är även den verksamhetsform som är vanligast
förekommande bland stadsnäten.
Slutsats bortfallsanalys

Sammantaget indikerar inte analysen att det finns några systematiska bortfall
som kan orsaka ett snedvridet resultat.
PTS bedömer att tillräckligt många respondenter i varje grupp har svarat för att
underlaget ska vara relevant för denna rapports utredningsfrågor.
Det är dock viktigt att komma ihåg att inte alla kommuner och stadsnät finns
representerade i resultaten. PTS har även genomfört robusthetstest på
analysen. Vidare är det viktigt att vara tydlig med vilken statistik som redovisas
i varje steg.
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Bilaga 4. Statistisk analys
I denna bilaga redogörs för den statistiska analys som PTS har genomfört och
som ligger till grund för delar av den ekonomiska analys och de slutsatser som
presenteras i kapitel 5. Bilagan innehåller en deskriptiv beskrivning av stadsnät
och kommuner utan stadsnät samt en redogörelse för den statistiska analysen
av effekten på utbyggnad av fibernät av kommunala investeringar i
bredbandsinfrastruktur.
Beskrivning av stadsnät och kommuner utan stadsnät

Det är viktigt att ha kunskap om hur populationen som undersöks ser ut, och
om det finns mönster i t.ex. skillnader mellan stadsnät som är viktiga att ha i
åtanke, när analysen genomförs. Det är t.ex. intressant att redogöra för i vilken
typ av kommun stadsnät förekommer. Därför redovisas antal och andel
kommuner med stadsnät uppdelat på kommuntyp nedan.
Tabell Antal och andel kommuner med stadsnät uppdelat på kommuntyp
Kommungrupp
Landsbygdskommun
Landsbygdskommun med besöksnäring
Lågpendlingskommun nära större stad
Mindre stad/tätort
Pendlingskommun nära mindre tätort
Pendlingskommun nära storstad
Pendlingskommun nära större stad
Storstäder
Större stad
Totalt

Antal

Antal

Andel

40
15
35
29
52
43
52
3
21

31
9
24
26
31
14
25
3
19

78 %
60 %
69 %
90 %
60 %
33 %
48 %
100 %
90 %

290

182

63 %

I alla kommuntyper utom Pendlingskommun nära storstad och
Pendlingskommun nära större stad är det mer vanligt förekommande för
kommunerna att ha ett kommunalägt stadsnät än att inte ha det. Minst vanligt
att inneha ett stadsnät är det i kommuntypen Pendlingskommun nära storstad
(33 procent).
I Sverige är det endast Stockholm, Göteborg och Malmö som klassas som
Storstäder. Samtliga har valt att ha ett stadsnät i kommunen. Detta betyder att
denna kommuntyp är den där det är vanligast att kommunen valt att äga
fiberinfrastruktur själv (100 procent).
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Därefter är det mycket vanligt förekommande med stadsnät i kommuntyperna
Större städer och Mindre städer. I dessa grupper har var nionde kommun ett
stadsnät. Det är alltså, generellt sett, mer vanligt att det finns stadsnät i en
kommun än att det inte gör det.
Slutligen är det även intressant att titta på om det finns något mönster i hur
olika typer av kommuner väljer verksamhetsform. I tabellen nedan redovisas
andelen stadsnät per verksamhetsform i varje kommuntyp.
Tabell Stadsnät uppdelat på verksamhetsform per kommuntyp*
Kommungrupp
Energibolag
Stadsnät Förvaltning Antal
Landsbygdskommun
19 %
23 %
58 %
31
Landsbygdskommun med besöksnäring
22 %
33 %
44 %
9
Lågpendlingskommun nära större stad
42 %
29 %
29 %
24
Mindre stad/tätort
65 %
15 %
19 %
26
Pendlingskommun nära mindre tätort
58 %
29 %
10 %
31
Pendlingskommun nära storstad
43 %
43 %
7%
14
Pendlingskommun nära större stad
24 %
56 %
16 %
25
Storstäder
0%
67 %
33 %
3
Större stad
58 %
42 %
0%
19
Totalt
42 %
33 %
24 %
182
*Andelarna uppgår inte alltid till 100 pga. att ett fåtal stadsnät är registrerade som annan verksamhetsform, dessa
redovisas ej här pga. litet antal

Tabellen visar att verksamhetsformen kommunal förvaltning är vanligast bland
Landsbygdskommuner (58 procent), att energibolag är vanligt för Mindre
städer/tätorter, Pendlingskommuner nära mindre tätort samt för Större städer
(65 procent respektive 58 procent). Att stadsnäten utgör ett eget bolag är
vanligt framförallt i Storstäder (67 procent) och i Pendlingskommuner nära
större städer (56 procent).
Sammanfattningsvis visar den deskriptiva analysen att det inte finns några
starka mönster i hur kommuner och stadsnät väljer att organisera
bredbandsverksamheten i kommunen. Med andra ord är det svårt att se något
mönster mellan typ av kommun och driftsform.
Statistisk analys av effekten av kommunala investeringar i
infrastruktur på utbyggnadsgraden

PTS har enligt aktuellt uppdrag analyserat effekten på utbyggnad till följd av
kommunala investeringar i bredbandsinfrastruktur. Därför har analysen
genomförts på kommunnivå, dvs. kommunspecifika faktorer ligger till grund
för eventuella slutsatser om hur utbyggnaden varierar mellan kommuner.
Analysen har genomförts på ett tvärsnitt, dvs. ett tillfälle i tiden och inte för en
tidsserie över flera år. I denna typ av analys går det inte att analysera nationella
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faktorer som påverkar varje kommun på samma sätt, det gäller t.ex. olika
skatter eller lagar och regler som påverkar alla kommuner samtidigt, t.ex.
införda subventioner eller förändrade regler på nationell nivå.
Statistisk analys innebär att en mängd data analyseras med hjälp av en statistisk
modell, i detta fall en regressionsmodell, för att ge empirisk kunskap om hur
marknaden ser ut och varför. Syftet är att få förståelse för hur olika parametrar
påverkar varandra, t.ex. hur relationen mellan folkmängd i en kommun och
utbyggnadsgrad ser ut. På detta vis går det att beskriva och analysera vilken
effekt kommuners val att själva anlägga och äga infrastruktur eller inte har på
utbyggnaden. En regressionsmodell kan visa hur, i genomsnitt, utbyggnadsgrad
i en kommun varierar med t.ex. folkmängd i kommunen.
För att det ska finnas ett statistiskt säkerställt samband mellan en beroende
variabel (utbyggnadsgrad i en kommun) och en förklarande variabel (t.ex.
folkmängd i en kommun) behöver regressionsmodellens resultat vara
signifikanta. Med det menas att resultaten är säkerställda och med liten risk kan
förklaras av slumpen. I denna rapport anses endast resultat vara signifikanta
om de har en felmarginal på fem procent eller mindre.238
Faktorer som bestämmer fiberutbyggnad i en kommun

Det finns ett antal potentiella faktorer som kan förklara utbyggnadsgraden i en
kommun. Vissa av dessa faktorer är exogena (dvs. en eventuell förändring i en
exogen variabel som kommer utifrån och inte har något med den beroende
variabeln att göra, t.ex. folkmängd och kommuntyp som bestäms av andra
faktorer än bredbandsmarknaden). Finns ett samband mellan en exogen
variabel och den beroende variabeln (utbyggnadsgrad på kommunnivå) innebär
det att det går att dra slutsatser om kausalitet (dvs. att kunna härleda vilken
faktor som orsakar verkan hos den andre).
Andra variabler kan vara svårare att dra slutsatser rörande kausalitet om, dvs.
även om det finns ett statistiskt signifikant förhållande mellan den beroende
och den förklarande variabeln i modellen är det inte säkert att det går att säga
något om vilket håll kausaliteten går (med andra ord om det är en förändring i
den förklarande variabeln som driver förändringen i den beroende variabeln
eller tvärtom).

Statistiskt säkerställd betyder således att osäkerhetsintervallet är konstruerat så att det med 95 procents
sannolikhet träffar rätt och resultatet innefattar det sanna värdet. 5 procentig signifikansnivå är vanligt
använd i denna typ av analyser. Läs mer t.ex.
https://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0001_2008k04_ti_07_a05ti0804.pdf.
238
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För att kunna göra en statistisk analys avseende tillgång till fiber är det första
steget att specificera hypoteser om vilka variabler som kan ha en effekt på
tillgången till fiber. Nedan följer en redogörelse för de variabler som ingår i
modellen:










Folkmängd: Större efterfrågan och mindre avstånd mellan hushåll och
arbetsställen innebär att det är mer lönsamt för aktörer att anlägga fibernät,
det eftersom kostnaden för varje enskild anslutning blir lägre.
Kommuntyp: Även denna variabel identifierar kommunspecifika egenskaper,
där kategorier av kommuner anses ha liknande förutsättningar för
utbyggnad av fiber. SKL:s kommuntypsindelning (2017) som används här,
grupperar kommuner efter deras förutsättningar ur ett perspektiv sett till
befolkningsstorlek, geografisk täthet och närhet.
Antal nätägare: Enligt ekonomisk teori bör konkurrens vara positivt för
utbyggnaden av fibernät eftersom konkurrens sätter press på företagen att
kontrollera sina kostnader och använda sina resurser mer effektivt. När
produktiviteten ökar kan utbyggnad ske i större utsträckning. Konkurrens
innebär att en ensam nätägare inte kan agera som monopolist och ta ut ett
högre pris och erbjuda ett lägre utbud jämfört med en konkurrensutsatt
marknad.239
Stadsnät: Om det finns ett kommunalägt stadsnät i kommunen eller inte är
utgör också en variabel som undersökts (se diskussion om effekter av
offentliga investeringar/ägande i kapitel 5 i rapporten).
Verksamhetsform: Kommuner kan välja olika typer av verksamhetsform för
ägandet av infrastruktur. Det är inte självklart att valet av ägandeform
påverkar utbyggnadsgraden i en kommun men det är av intresse att
undersöka då det kan föreligga t.ex. effektivitetsskäl bakom valet av
verksamhetsform.
Stadsnätens vertikala integration: Enligt ekonomisk teori kan vertikal
integration innebära effektivitetsvinster. Detta skulle kunna innebära att ett
stadsnät som är vertikalt integrerat, genom att utföra aktiviteter i egen regi,
därmed möjligen frigör medel för ytterligare utbyggnad jämfört med en
mindre effektiv lösning. Som framgår i kapitel 5 kan det även finnas
konkurrensbegränsande skäl för en nätägare att inte erbjuda tillträde till
andra operatörer och det kan vara så att offentliga nätägare inte alltid har
effektivitetsskäl till grund valet att vertikalt integrera verksamheten.

Se t.ex. Frank Microeconomics and behaviour, 2008, kapitel 11-12 för diskussion om konkurrens och
monopol.
239
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Empirisk strategi - statistisk sambandsanalys

I den kvantitativa analysen är PTS intresserad av att studera relationen mellan
ovanstående variabler och utbyggnaden av fiber på kommunnivå. Modellen
specificeras enligt följande.240
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 2017𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛
= 𝛽0 + 𝛽1 𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑 + 𝛽2 𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑2 + 𝛽3 𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑡𝑦𝑝
+ 𝛽4 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑛ä𝑡ä𝑔𝑎𝑟𝑒𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛 + 𝛽4 𝑆𝑡𝑎𝑑𝑠𝑛ä𝑡 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛
+ 𝛽5 𝑆𝑡𝑎𝑑𝑠𝑛ä𝑡𝑠 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑘𝑒𝑑𝑗𝑎𝑛 + 𝜀

Där variablerna Folkmängd, Kommuntyp och Antal fibernätägare är variabler som
förväntas ha en positiv effekt på utbyggnaden av fibernät på kommunnivå med
motivering ovan.
Variablerna stadsnät i kommunen, verksamhetsform och stadsnäts aktivitet i värdekedjan
är variabler som testas för att besvara utredningsfrågan hur utbyggnadsgraden
påverkas av kommuners val att äga bredbandsinfrastruktur. Stadsnätens
aktivitet i värdekedjan analyseras på flera olika sätt för att hitta samband mellan
placering i värdekedjan och utbyggnadsgrad.
När analysen genomförs genom att använda en multivariat regressionsmodell
innebär det att varje variabel är kontrollerad för. Det betyder i sin tur att det
går att kontrollera för effekter som annars kan överskatta resultat för en
variabel, dvs. att ett statistiskt signifikant samband mellan en förklarande
variabel och den beroende variabeln inte är beroende av andra variabler. Det
innebär t.ex. för ovanstående modell att om det finns ett signifikant samband
mellan antal fibernätägare i en kommun och utbyggnadsgraden i kommunen,
så beror det sambandet inte på folkmängden i en kommun eftersom det
kontrolleras för i analysen.
Resultat



Analysen visar ett statistiskt signifikant positivt samband mellan folkmängd
i kommunen och utbyggnadsgraden i kommunen. Allt annat lika innebär
det att en kommun med större folkmängd är mer utbyggd jämfört med en
kommun med lägre folkmängd. Resultatet indikerar att de ekonomiska
förutsättningarna, vilka påverkas av hur många hushåll och arbetsplatser en
fibernätbyggare kan bygga till, utgör en viktig förklaring till
utbyggnadsgraden i en kommun är

Variabeln för stadsnäts aktivitet i värdekedjan analyseras på olika sätt och utifrån olika kombinationer
av de funktioner som ingår i de olika nivåerna i värdekedjan men representeras i en samlingsvariabel i
modellen.
240
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Analysen visar även ett statistiskt signifikant förhållande mellan
kommuntyp och utbyggnadsgraden, där glesbygdskommuner, allt annat
lika, har en lägre utbyggnadsgrad jämfört med tätortskommuner.
Analysen visar ett signifikant positivt samband mellan antal fibernätägare i
en kommun och utbyggnadsgraden. Effekten är inte lika stark som effekten
av folkmängd och den är inte heller lika starkt signifikant. Resultatet
indikerar dock att konkurrens mellan nätägare i en kommun driver
utbyggnaden, vilket stämmer överens med ekonomisk teori
PTS har i analysen inte funnit något samband mellan kommuners val att ha
ett stadsnät och utbyggnadsgraden. Det betyder att när analysen
kontrollerar för andra variabler som t.ex. folkmängd i en kommun och
konkurrens på infrastrukturnivå i en kommun, så innebär valet att ha ett
stadsnät i kommunen, i genomsnitt, ingen effekt på utbyggnadsgraden på
kommunnivå.
PTS har i analysen inte funnit någon effekt på utbyggnad av vald
verksamhetsform eller olika val för aktivitet i värdekedjan.
I kapitel 2 identifieras en stor skillnad i utbyggnad mellan glesbygd och
tätort. En analys har därför genomförts därför för att identifiera faktorer
som möjligen påverkar utbyggnaden på olika sätt i tätorts- och i
glesbygdskommuner. Analysen visar dock att resultaten ovan kvarstår i
stort och således gäller på liknande sätt i tätorter som i glesbygd.

Vad betyder resultatet?

Resultaten indikerar att det framförallt är efterfrågan från slutkunder som
driver utbyggnaden av fibernät i kommunerna.
Kommuners val att själva äga fibernät samt hur kommuner väljer att driva
verksamheten påverkar inte, i genomsnitt, utbyggnadsgraden på kommunnivå.
Detta resultat betyder inte att det inte finns kommuner med stadsnät med
högre eller lägre utbyggnadsgrad än kommuner utan stadsnät eller vice versa,
men det indikerar att det är andra faktorer som främst driver utbyggnaden,
såsom efterfrågan.
Resultaten indikerar inte heller att stadsnätens val att vertikalt integrera sin
verksamhet har någon generell effekt på utbyggnad. Det betyder inte att
stadsnäten alltid väljer den mest effektiva lösningen eller tvärtom, men i
genomsnitt, har kommunernas val ingen effekt på utbyggnad.
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