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Sammanfattning 

Regeringen gav i januari 2020 Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utreda 
effekterna av ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen, både 
avseende utbyggnaden av bredband i relation till regeringens bredbandsmål 
och konkurrensen på bredbandsmarknaden.  
 
PTS har tidigare, under 2018, utrett frågan om ett undantag från 
lokaliseringsprincipen och presenterat ett omfattande utredningsmaterial i 
rapport PTS-ER-2018:20 - Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från 
den kommunala lokaliseringsprincipen. Denna rapport tar till viss del utgångspunkt i 
den tidigare rapportens faktaunderlag.  

PTS har analyserat tre alternativa undantag från lokaliseringsprincipen, vilka 
medför varierande utbyggnadspotential och konkurrensrisker.  

 Alternativ 1 – ger stadsnät möjlighet att anlägga nät inom 2 km från 
befintligt nät, oavsett om nätet finns i hemkommunen eller i annan 
kommun. 

 Alternativ 2 – ger stadsnät möjlighet att anlägga nät i syfte att uppnå en 
ändamålsenlig bredbandsverksamhet inom 8 mil från nätet i 
hemkommunen. 

 Alternativ 3 – ger stadsnät möjlighet att anlägga nät i oetablerade 
områden inom 2 km från kommungräns.  

De utredningar och analyser som PTS har genomfört enligt uppdraget har 
övergripande resulterat i följande slutsatser avseende utbyggnadspotential: 

Tabell 1. Total utbyggnadspotential alternativ 1, 2 och 3 

 Total 
potential 

Varav 
hushåll 

Varav 
arbetsställen 

Varav  
fritidshus1 

Alternativ 1 15 346 st. 12 741 st. 2 605 st. 2 296 st. 

Alternativ 2 19 921 st. 16 960 st.  2 961 st.  11 230 st. 

Alternativ 3 5 069 st.  4 175 st. 894 st. 2 327 st. 

 
Alternativ 2, följt av alternativ 1, har störst utbyggnadspotential. 

 

                                                 
1 Fritidshus förekommer till störst del hos privatpersoner (hushåll) men är även i begränsad utsträckning 
förekommande när det kommer till arbetsställen. 
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Respektive alternativ ger en potential av antal hushåll och arbetsställen, men 
behöver inte leda till en motsvarande faktisk utbyggnad. PTS har inom ramen 
för utredningen fått starka indikationer från branschorganisationer och aktörer 
att ett undantag från lokaliseringsprincipen, i sig, endast får marginella 
utbyggnadseffekter. För att säkerställa att faktisk utbyggnad sker är det 
nödvändigt att ett undantag kombineras med stödmedel. 

Utöver utbyggnadspotential har analysen övergripande resulterat i följande 
slutsatser avseende potentiella konkurrenseffekter.  

Tabell 2. Konkurrenseffekter alternativ 1,2 och 3 

 Anslutning 
av hushåll/ 
arbetsställen 

Framtida 
fibrering 

KO2/ 
Slutkunds- 
tjänster 

Andra  
tekniker 

Alternativ 1 Ingen 
påverkan 

Risk för 
påverkan 

Risk för 
påverkan 

Risk för 
påverkan 

Alternativ 2 Ingen 
påverkan 

Risk för 
påverkan 

Risk för 
påverkan 

Risk för 
påverkan 

Alternativ 3 Ingen 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ingen  
påverkan 

Ingen  
påverkan 

 
Alternativ 3 bedöms ha lägre konkurrenspåverkan än alternativ 1 och 2.  

Det skulle vara möjligt att minska konkurrensriskerna med ett undantag genom 
att i lagstiftning begränsa undantaget, t.ex. avseende geografiskt omfång, 
begränsning av tekniker och vilken typ av tjänster som tillåts.  

  

 

  

                                                 
2 Kommunikationsoperatörstjänster, se avsnitt 3.3. 
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1 Uppdraget  

PTS fick genom en ändring av myndighetens regleringsbrev 30 januari 2020 i 
uppdrag att utreda ett undantag från den kommunalrättsliga 
lokaliseringsprincipen: 

”Post- och telestyrelsen ska analysera konsekvenser av om ett undantag från 
lokaliseringsprincipen för bredbandsverksamhet införs som innebär möjlighet för kommunalt 
stadsnätsbolag att bygga nät i geografisk närhet till den egna bredbandsverksamheten samt 
möjlighet att bedriva verksamhet i det utbyggda nätet. PTS ska särskilt belysa effekter för 
uppfyllelsen av regeringens bredbandsmål och för konkurrensen på marknaden. PTS ska 
inom ramen för uppdraget ha dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt övriga 
relevanta aktörer. PTS ska även inhämta sakkunskap från Konkurrensverket. Uppdraget 
ska redovisas senast den 31 mars 2020.”3 
 
En tolkning av uppdraget är motiverat för att underlätta läsarens förståelse. 
Det alternativ till undantag som PTS enligt uppdraget ska utreda utgår från 
närhet till befintligt nät, snarare än närheten till nät inom den egna kommunen. 
Innebörden av detta är att stadsnät föreslås få möjlighet att expandera nät där 
de sedan tidigare har nät, oavsett om dessa nät har anlagts inom eller utom den 
egna kommunen. 
 
Vidare nämner alternativet bredbandsverksamhet och är på så sätt teknikneutralt, 
d.v.s. specificerar inte en särskild teknik. Termen bredbandsverksamhet kan antas 
betyda både möjlighet att anlägga bredbandsnät och att tillhandahålla 
kommunikationsoperatörs4- och slutkundstjänster5 i nätet. I lag (2016:534) om 
åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, den s.k. utbyggnadslagen, definieras 
bredbandsnät som ”elektroniskt kommunikationsnät som kan leverera tjänster 
för bredbandstillgång med en hastighet av minst 30 Mbit/s”. Det föreslagna 
undantaget kan därför antas omfatta även andra tekniker än fiberoptiska nät. 
 
PTS har under perioden 30 januari 2020 till och med 31 mars 2020 genomfört 
en utredning i enlighet med uppdraget. Slutsatserna av utredningen presenteras 
i denna rapport.  

                                                 
3 Regeringsbeslut II 4, 2020-01-30, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Post- och 
telestyrelsen. I2020/00253/D. 
4 Kommunikationsoperatör är den aktör som kopplar på aktiv utrustning på fibernätet, se vidare i avsnitt 
3.3.  
5 Slutkundstjänster kan t.ex. vara internetanslutning, IP-telefoni, IP-TV, men också t.ex. larmtjänster och 
smarta hem-lösningar, se vidare i avsnitt 3.3.  
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2 Bakgrund 

Regeringen beslutade den 21 december 2016 om en ny bredbandsstrategi för 
Sverige. Målet är att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband. Strategin 
är uppdelad i delmål som ska uppfyllas år 2020, år 2023 och år 2025. För mer 
information om detta se kapitel 3.4 och 3.5. 
 
Som ett led i genomförandet av regeringens bredbandsstrategi fick PTS den 8 
juni 2017 i uppdrag att utreda om ett undantag från den kommunala 
lokaliseringsprincipen skulle vara möjligt och lämpligt på bredbandsområdet. 
Uppdraget redovisades den 30 juni 2018 i rapporten PTS-ER-2018:20 - 
Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala 
lokaliseringsprincipen.  

PTS bedömning var att det fanns skäl att införa ett undantag från 
lokaliseringsprincipen för viss nätutbyggnad. Myndigheten föreslog en 
placering i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter och det föreslagna 
undantaget formulerades 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.” 
 
Detta förslag ledde inte till att ett undantag från lokaliseringsprincipen 
infördes.  
 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, (dåvarande Sveriges kommuner och 
landsting, SKL) har gjort en hemställan till regeringen 7 november 2019 om att 
ett undantag från lokaliseringsprincipen bör införas. SKR formulerade sitt 
förslag som följer: 
 
”Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar, får en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 
2-6 §§ samma lag bedriva bredbandsverksamhet utanför kommunen, om det görs i 
geografisk närhet till bredbandsverksamhet inom kommunen och i syfte att uppnå en 
ändamålsenlig bredbandsverksamhet.”6 
 

                                                 
6 SKLs hemställan till regeringen, Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet, 2019-
11-07.  
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I januari 2020 fick PTS sedan det regeringsuppdrag som behandlas i denna 
rapport: 

”Post- och telestyrelsen ska analysera konsekvenser av om ett undantag från 
lokaliseringsprincipen för bredbandsverksamhet införs som innebär möjlighet för kommunalt 
stadsnätsbolag att bygga nät i geografisk närhet till den egna bredbandsverksamheten samt 
möjlighet att bedriva verksamhet i det utbyggda nätet. PTS ska särskilt belysa effekter för 
uppfyllelsen av regeringens bredbandsmål och för konkurrensen på marknaden. PTS ska 
inom ramen för uppdragen ha dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt 
övriga relevanta aktörer. PTS ska även inhämta sakkunskap från Konkurrensverket. 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.”7 
 
2.1 Avgränsningar 
Med anledning av uppdragets formulering och den anslagna tiden har vissa 
områden bedömts ligga utanför uppdragets omfattning. Detta ger 
avgränsningar enligt nedan.  

Det ingår inte i uppdraget att analysera eventuella kommunalrättsliga 
konsekvenser av ett undantag från lokaliseringsprincipen. PTS analys är därför 
översiktlig i denna del.  

I rapporten analyseras effekter avseende fiber och fiberetablering eftersom det 
är den vanligaste tekniken som kategoriseras som bredband. Detta utesluter 
dock inte att andra tekniska lösningar också kan falla in under definitionen. 

Uppdraget utgår ifrån att undantaget från lokaliseringsprincipen ska omfatta 
stadsnät som bedrivs i bolagsform. PTS analys utgår dock ifrån samtliga 
stadsnät, även de som i nuläget bedrivs i förvaltningsform, eftersom dessa 
skulle kunna ombildas till bolag.  

Trafikverket har uppmärksammat PTS på att ett undantag från 
lokaliseringsprincipen skulle kunna ha positiva effekter på en framtida 
utbyggnad av RAKEL-system. PTS har med anledning av uppdragets 
tidsbegränsning och ramar inte utrett denna fråga särskilt i rapporten.  

 

 

                                                 
7 Regeringsbeslut II 4, 2002-01-30, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Post- och 
telestyrelsen. I2020/00253/D. 
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2.2 Metod 
På grund av den begränsande utredningstiden har utredningsarbetet innefattat 
möten med relevanta intresseorganisationer och myndigheter, snarare än direkt 
kontakt med företag och aktörer. Genom att träffa organisationerna inom 
ramen för utredningen bedömer PTS att deras respektive medlemmars åsikter 
kommit till tals i utredningen. 

I syfte att kunna jämföra konkurrenspåverkan i förhållande till 
utbyggnadspotential har PTS valt att räkna på tre alternativa undantag och 
jämföra effekterna dem emellan. Detta har stämts av med 
infrastrukturdepartementet. 
 
PTS har genomfört en ekonomisk analys med hjälp av verktyget Q-GIS8, 
PostgreSQL9 och med uppkoppling till den interna GIS-portalen10. På detta sätt 
har myndigheten kunnat estimera antalet icke-fibrerade byggnader som skulle 
omfattas av de tre alternativa undantagen från lokaliseringsprincipen. För mer 
information om analysen, se avsnitt 7.2, avsnitt 8.2 och avsnitt 9.2.  
 
PTS har vidare tagit del av offentligt tillgängliga utredningar och rapporter 
samt använt hos PTS tillgänglig information och marknadsstatistik som 
faktaunderlag i rapporten.  
 
2.2.1 Samråd 

PTS har i enlighet med uppdraget haft dialog med SKR,  
IT & Telekomföretagen och Svenska stadsnätsföreningen (SSNF). PTS mötte 
SKR den 14 februari respektive den 2 mars 2020, IT & Telekomföretagen den 
13 februari 2020 och SSNF den 20 februari 2020.  

I enlighet med uppdraget har PTS inhämtat sakkunskap från Konkurrensverket 
(KKV). PTS mötte KKV den 19 februari 2020 och KKV inkom med skriftliga 
synpunkter 18 mars 2020.  

PTS har under utredningen också träffat IP-Only, sedan företaget begärt att få 
träffa myndigheten i ärendet. Mötet genomfördes den 17 februari 2020.  

PTS har också träffat Trafikverket på begäran av myndigheten. Mötet 
genomfördes den 25 februari 2020. 

                                                 
8 QGIS är en programvara för geografisk informationsbehandling.  
9 PostgreSQL är en databashanterare baserad på öppen källkod. 
10 pts.geodata.se 
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2.3 Disposition 
Rapporten inleds med en beskrivning av den svenska bredbandsmarknaden, 
med särskilt fokus på utbyggnadsläget i jämförelse med regeringens 
bredbandsmål. Därefter beskrivs den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen 
och nuvarande kommunala samarbetsmöjligheter som påverkar 
bredbandsområdet. Detta innefattar också en beskrivning av hur ett undantag 
från lokaliseringsprincipen skulle fungera tillsammans med det nya 
bredbandsstöd som PTS administrerar. 

PTS har, utöver att analysera det i uppdraget definierade undantaget, även 
analyserat ytterligare två alternativa undantag från lokaliseringsprincipen. 
Analysen sker utifrån två perspektiv – potentiell utbyggnad och potentiella 
konkurrensrisker.  

Avslutningsvis presenterar PTS sina slutsatser. 
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3 Den svenska bredbandsmarknaden 

Sammanfattning 

 PTS prognos är att regeringens bredbandsmål inte kommer att nås 
med nuvarande utbyggnadstakt.  

 Utbyggnaden har mattats av under 2019. 
 De kvarstående, allt glesare, icke-fibrerade områdena är förenade 

med stigande kostnader för fiberutbyggnad.  
 Stödmedel är nödvändiga för att nå bredbandsmålen. 

 
3.1 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 i rapporten. 

Kapitlet inleds med en redogörelse av vilka som bygger bredband i Sverige. För 
att ge en förståelse kring de olika typer av verksamhet som kan ingå i ett 
fibernät beskrivs också den s.k. värdekedjan för bredbandstjänster. Därefter 
följer en genomgång av regeringens bredbandsmål och den senaste prognosen 
som PTS har presenterat avseende sannolikheten att bredbandsmålen kommer 
att uppnås. Detta följs av en redovisning av tillgången till bredband via fiber, 
från PTS senaste mätning.  

3.2 Beskrivning av den svenska bredbandsmarknaden 

3.2.1 Fibernätägare  

Utbyggnaden av fibernät genomförs av många olika aktörer, såväl privata som 
offentligt ägda. Accessnäten, d.v.s. 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).  

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 dessa föreningar dock en liten del av den totala 
marknaden.  
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Därutöver finns ca 160 kommunalägda stadsnät, som är aktiva i ca 200 
kommuner (ett stadsnät kan sträcka sig över mer än en kommun, se avsnitt 
3.6.5).11 Stadsnäten utgjorde tillsammans en betydande andel av marknaden 
2019 (55 procent). Var för sig utgör de dock oftast en liten del av marknaden. I 
ca 90 kommuner finns inget stadsnät etablerat. 

 
Tabell 3. Nätägare på den svenska bredbandsmarknaden 

Enligt PTS uppskattning av marknadsandelarna på nationell nivå var Telia 
Company AB den enskilt största aktören med lite mer än en tredjedel av 
marknaden 2019. Bland övriga nätägare var Stockholms kommunalägda 
stadsnät, Aktiebolaget Stokab, och IP-Only störst. De kommunala stadsnäten 
har, var och ett, ofta en liten marknadsandel i ett nationellt perspektiv, men kan 
lokalt vara en stark aktör.  

3.3 Värdekedja och vertikal integration 
Det finns olika affärsupplägg på bredbandsmarknaden. De olika 
verksamhetstyper som bredbandsföretag kan bedriva kan delas upp i olika 
förädlingssteg, i den s.k. värdekedjan. Varje länk i kedjan består av 
värdeskapande aktiviteter som bidrar till att bredbandstjänster kan levereras till 
slutkunderna.  

                                                 
11 T.ex. Wexnet och Dala Energi. 

Aktör
Marknadsandel 
totalt

Marknadsandel 
utanför tätort och småort

Privata företag 43% 26%
Stadsnät 55% 46%
Ekonomiska/Ideella föreningar 2% 28%

Källa. PTS 1 oktober 2019
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Figur 1. Beskrivning värdekedja 

 

Värdekedjan kan delas upp 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 en plattform för tjänsteleverantörer). Dessa funktioner 
kan utföras av nätägaren själv eller av en annan aktör (en s.k. kommunikations-
operatör eller KO) eller delas upp och genomföras av olika aktörer. 

Graden av vertikal integration, d.v.s. 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. Vissa stadsnät säljer endast svarfiber utan 
att tillhandahålla tjänster på andra nivåer i värdekedjan.  

 

 

KO-nivå 

Infrastruktur, svartfiber 

Transmission, svartfibern aktiveras med 
hjälp av aktiv utrustning. 

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

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

Värdekedja för bredbandstjänster (fiber) 

1. Passivt nät 

2. Aktivt nät 

3. Kommunikation 

4. Tjänster 
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3.4 Regeringens bredbandsmål 
Regeringens bredbandstrategi från 2016, Sverige helt uppkopplat 2025 – en 
bredbandsstrategi, innehåller tre övergripande delmål om tillgång till bredband 
och mobiltjänster. 

 Mål 1: År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s.12 

 Mål 2: År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.13  
 Mål 3: År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av 

god kvalitet.  

Det andra övergripande målet ovan, om att alla ska ha tillgång till snabbt 
bredband 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/s. 

3.5 PTS prognos för uppfyllelse av bredbandsmålen  
I PTS delrapport Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 201914 redogjorde 
myndigheten för sin bedömning av om regeringens bredbandsmål kommer att 
uppnås. Trots att fibertillgången i Sverige får betraktas som god har PTS 
prognosticerat att det första målet, för 2020, och det andra målet, för 2025, inte 
kommer att uppnås.  
 
3.5.1 Mål nummer 1 – År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och 

företag vara anslutna  

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, har PTS bedömt att 
endast 85-88 procent av alla hushåll och företag kommer att ha sådan tillgång. 

Bedömningen innebär en revidering nedåt jämfört med PTS bedömning året 
innan, då PTS prognostiserade att 87-90 procent skulle ha tillgång till 100 
Mbit/s år 2020.  

                                                 
12 För att räknas med i målet måste hushållen eller företagen vara anslutna, d.v.s. ha faktisk anslutning. 
13 Målet säger att alla bör ha möjlighet till anslutning. Till skillnad från 2020-målet behöver hushållen eller 
företagen inte vara anslutna för att räknas in, utan det räcker med att det finns lämplig infrastruktur i den 
absoluta närheten så att det är möjligt att köpa en bredbandsanslutning. 
14 PTS-ER-2019:11 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2019 s. 39 ff. 
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Skälen till nedrevideringen var främst en sjunkande utbyggnadstakt, stigande 
kostnader för fiberutbyggnad och ett mer osäkert konjunkturläge. 

På grund av den stora osäkerheten i prognoserna har PTS också valt att ta fram 
ett alternativt scenario (scenario II) där investeringarna utvecklas ännu svagare. 
I detta, dock mindre troliga scenario jämfört med scenario I, har PTS bedömt 
att 83-86 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. 

Regeringen har agerat för att öka utbyggnadstakten, bland annat genom att 
anslå nya medel till bredbandsstöd. Med tanke på att operatörerna behöver viss 
tid för att genomföra nya stödfinansierade projekt, har PTS räknat inte räknat 
med att de stödmedel som föreslagits i Budgetpropositionen för 202015 kan 
påverka utbyggnadsgraden förrän tidigast 2021. 

3.5.2 Mål nummer 2 - År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt 
bredband 

PTS har bedömt att 97-98 procent av alla hushåll och företag i Sverige kommer 
att ha tillgång till antingen minst 1 Gbit/s, eller ha fiber i sin absoluta närhet, år 
2025. Motsvarande siffra för 100 Mbit/s har bedömts bli 97,4-98,4 procent. 

PTS har vidare bedömt att 100 procent av alla hushåll och företag i Sverige 
kommer att ha tillgång till, eller ha bredbandsinfrastruktur som medger, minst 
30 Mbit/s i sin absoluta närhet år 2025.  

Detta är en revidering uppåt för 1 Gbit/s-målet jämfört med 2018 års 
uppföljning, då PTS prognostiserade att 94-97 procent skulle ha tillgång till 1 
Gbit/s eller ha fiber i sin absoluta närhet år 2025 i det mest troliga scenariot. 
Även prognosen för 100 Mbit/s har skrivits upp till följd av revideringen.  

Uppskrivningen av prognosen beror till viss del på att PTS 2019 har använt en 
metod som bättre kan mäta hur stora investeringar som krävs för att endast dra 
fiber fram till tomtgränsen till hushåll och företag (alltså inte ända fram till 
byggnaden). Detta får betydelse eftersom hushåll och företag inte behöver vara 
anslutna, utan endast ha fiber i sin absoluta närhet, för att räknas med i målet.  

I det alternativa scenariot, där investeringarna utvecklas svagare, har 
utbyggnaden 2025 bedömts bli 96-97 procent för 1 Gbit/s, 96,2-97,2 procent 
för 100 Mbit/s och 100 procent för 30 Mbit/s.  

                                                 
15 Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020.  
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PTS har därmed bedömt att målet om 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 
mängd tekniska, demografiska, ekonomiska och politiska faktorer, vars 
utveckling är svår att förutse. 

3.6 Fibertillgången i Sverige  
I detta avsnitt avses med tillgång till fiber, att ett hushåll eller företag är anslutet 
med fiber eller har fiber i sin absoluta närhet, och därmed har möjlighet att 
köpa en anslutning.16 Detta avsnitt bygger på uppgifter från PTS mobiltäcknings- 
och bredbandskartläggning 2019.17 

Andelen hushåll som redan var fiberanslutna, eller hade fiber i sin absoluta 
närhet, uppgick till ca 90,7 procent. Motsvarande andel av arbetsställena 
uppgick till ca 87 procent.18 Detta var en ökning med 2,7 respektive 3,9 
procentenheter från föregående år. Jämfört med antalet hushåll som var 
fiberanslutna, 80,5 procent, fanns alltså ytterligare 10,2 procent av hushållen i 
närheten av en redan fiberansluten byggnad.  

Ökningen av fiberanslutna hushåll var knappt 3,5 procentenheter jämfört med 
föregående år. Ökningen mattades av något jämfört med ökningen mellan 2017 
och 2018, som var cirka 5 procentenheter.19 Detta kan delvis förklaras med att 
kvarvarande områden är dyra att anlägga fiber till, och dels p.g.a. minskade 
privata investeringar.  

Fibertillgången skiljer sig i hög grad mellan olika län och olika kommuner. Det 
finns också stora skillnader mellan tätort och glesbygd.  

Störst andel fiberanslutna hushåll fanns 2019 i Sundbybergs kommun, 97,2 
procent. Stockholms län var det län där störst andel hushåll var fiberanslutna, 
89,9 procent.  

                                                 
16 I regeringens bredbandsstrategi Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi för alla, 
definieras tillgång, för 2025-målet, som att ”hushållen 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 fiber, men där en fiberkabel finns i närheten 
av byggnaden (s.k. ”homes passed”).  
17 PTS-ER-2020:15 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019, 2020-03-27. 
18 PTS-ER-2020:15 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019, 2020-03-27.  
19 Ökningen av hushåll som redan var fiberanslutna, eller hade fiber i sin absoluta närhet var knappt 2,7 
procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen mattades av något jämfört med ökningen mellan 
2017 och 2018 som var 4,2 procentenheter. 
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3.6.1 Tillgång till fiber i länen 

Nedan redovisas utbyggnadsgraden för fiber per län för hushåll 2019, jämfört 
med 2018. 

Figur 2. Hushållens tillgång till fiber per län 
 

 
* Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019. Med tillgång till fiber menas i det här 
fallet anslutna hushåll och hushåll med fiber i absoluta närheten. 

Störst var ökningen i Dalarnas län (knappt 6 procentenheter), följt av 
Jönköpings och Blekinge län. 

De län som hade lägst ökning i procent mätt, var sådana som sedan tidigare 
hade en hög fibertillgång, såsom Stockholms län, Gotlands län och 
Västerbottens län. 

3.6.2 Tillgång till fiber i kommunerna 

Mellan kommuner skiljer sig utbyggnadsgraden än mer. Flera kommuner hade 
redan 2019 nått regeringens mål om att 98 procent av alla hushåll bör ha 
tillgång till 1 Gbit/s.20 Sundbyberg var den kommun där högst andel hushåll 
hade tillgång till fiber (99,7 procent).  

                                                 
20 Detta är ett av delmålen till det andra övergripande målet - år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till 
snabbt bredband. 
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Därefter följde Stockholm respektive Malmö med 98,9 respektive 98,1 procent. 
De kommuner där lägst andel hushåll hade tillgång till fiber var Berg (52 
procent), Torsås (54 procent) och Vansbro (58 procent). Den största ökningen 
2018 till 2019 var i Skinnskatteberg, med en ökning på 28 procentenheter. 

Nedan redovisas tillgången till fiber i de tio kommuner med högst 
utbyggnadsgrad för hushåll, respektive de 20 kommuner med lägst 
utbyggnadsgrad för hushåll 2019, jämfört med 2018. 

Figur 3. Tillgång till fiber i olika kommuner 

* Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019. Med tillgång till fiber menas i det här 
fallet fall anslutna hushåll och hushåll med fiber i absoluta närheten. 
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3.6.3 Tillgång till fiber i glesbygd 

Det finns även stora skillnader vad gäller tillgång till fiber mellan tätort och 
glesbygd.  

I glesbygd, d.v.s. i områden utanför tätort21 och småort22, uppgick andelen 
fiberanslutna hushåll till ca 48 procent i oktober 2019, vilket kan jämföras med 
ca 41 procent år 2018, respektive 31 procent år 2017. I 21 kommuner var 
ökningen av fiberanslutna hushåll mer än 20 procentenheter och i fler än 80 
kommuner var ökningen mer än 10 procentenheter.23  

Nedan redovisas utbyggnadsgraden för fiber i glesbebyggda områden per län 
2019, jämfört med 2018. 

Figur 4. Tillgång till fiber utanför tätort och småort 

* Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019. Med tillgång till fiber menas i det här 
fallet anslutna hushåll och hushåll med fiber i absoluta närheten.  

                                                 
21 Enligt SCB:s tätortsdefinition innefattar tätort i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare 
såvida avståndet mellan husen inte överstiger 200 meter. 
22 Enligt SCB:s småortsdefinition innefattar småort sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter 
mellan husen och 50-199 invånare. 
23 Av totalt 290 kommuner. 
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Skillnaden i utbyggnad beror bl.a. på att områdets karaktär avgör kostnaden för 
fiberetablering. Den största kostnaden för att anlägga fibernät är 
grävkostnaden, och denna påverkas av både avstånd och terräng.  

I ett glesbebyggt område är avstånden större och det finns färre potentiella 
anslutningar än i en tätort vilket, allt annat lika, gör det mindre lönsamt att 
bygga ut fibernät i glesbygden.  

3.6.4 Kvarvarande utbyggnad 

Som beskrivits i kapitel 3.5 är det PTS prognos att regeringens övergripande 
bredbandsmål om att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 
inte kommer att uppfyllas. Detta trots att tillgången på fiber överlag är god i 
Sverige.  

De områden som det återstår att bygga ut fiber till består främst av glesbygd 
och enfamiljshus, vilket innebär allt färre slutkunder att fördela 
utbyggnadskostnaderna på. Den kvarvarande utbyggnaden kan därmed 
förväntas vara dyrare än den utbyggnad som hittills har genomförts och det 
saknas ofta marknadsmässig grund (investeringsvilja) för att bygga ut de 
kvarvarande områdena. Detta hänger samman med kostnadsbilden för att 
bygga ut fibernät i glesbefolkade områden, se vidare i avsnitt 6.1.  

I rapport PTS-ER-2019:11 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2019, räknar 
PTS, i huvudscenariot, med att marknadens aktörer investerar 31 miljarder 
kronor, inklusive befintliga och aviserade stödmedel, i fibernät fram t.o.m. 
2025. För att 99,9 procent ska kunna vara anslutna med fiber ända fram till huset 
2025, skulle det krävas ytterligare ca 22 miljarder i investeringar. 

I det alternativa scenariot utvecklas investeringarna svagare och blir istället 24 
miljarder t.o.m. 2025. 

3.6.5 Kommunal utbyggnad utanför den egna kommunen 

Var kommuner kan anlägga bredband begränsas av den kommunalrättsliga 
lokaliseringsprincipen, se avsnitt 4.2.1.  

I Sverige finns idag ca 160 kommunala stadsnät. Ungefär 60 procent av dessa 
stadsnät har idag anlagt nät i en annan kommun än i den egna 
hemkommunen.24  

                                                 
24 PTS byggnadsdatabas, med data från PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018, 
Lantmäteriets fastighetsregister (data om byggnader) och Statistiska Centralbyråns (SCB) data om 
lägenheter och arbetsställen.  
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Det kan därmed konstateras att det är vanligare att ett stadsnät har anlagt fiber 
utanför den egna kommunen än det motsatta, d.v.s. bara anlagt fiber inom den 
egna kommunen.  

Vanligast är att ett stadsnät har anlagt fibernät i en kommun till, utöver i sin 
egen kommun, vilket 50 st. stadsnät har gjort. Fjorton stadsnät har anlagt fiber 
i två kommuner utöver sin egen, åtta stadsnät i tre kommuner utöver sin egen 
och femton stadsnät i fyra kommuner utöver sin egen. Det finns också sju 
stadsnät som har anlagt fiber i fler än fem kommuner utöver sin egen.  

Det stadsnät som har etablerat fiber i flest andra kommuner utöver sin egen är 
Stokab, som har nät i över 30 kommuner.25  

Den infrastruktur som stadsnät har anlagt i en annan kommun än i den egna 
hemkommunen har etablerats på olika grund. Det kan t.ex. röra sig om 
transportnät för att försörja den egna kommunens invånare med uppkoppling. 
Det kan också vara nät som har etablerats genom att tillämpa befintliga 
samarbetsmöjligheter (t.ex. att bilda ett gemensamt bolag), se vidare under 4.3. 
Vissa av de nät som har anlagts utanför den egna kommunen kan möjligtvis ha 
anlagts utan att tillämpa befintliga samarbetsmöjligheter, och skulle då kunna 
ligga utanför ramen för lokaliseringsprincipen.  

 

 

                                                 
25 PTS Byggnadsdatabas.  
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4 Lokaliseringsprincipen och 
bredbandsmarknaden 

Sammanfattning 

 Lokaliseringsprincipen innebär ofta ett hinder för kommuner att 
bedriva verksamhet i andra kommuner än den egna. 

 Det finns i nuläget samverkansformer som gör att 
lokaliseringsprincipen kan utvidgas på bredbandsområdet. 

 I många fall anser kommunerna att nuvarande samverkansformer 
inte är lämpliga för bredbandsutbyggnad. 

 
4.1 Inledning 
PTS ska enligt uppdraget analysera vilka effekter ett undantag från 
lokaliseringsprincipen skulle innebära för konkurrensen och utbyggnaden på 
bredbandsområdet.  

Detta kapitel beskriver övergripande vad lokaliseringsprincipen är och vilka 
befintliga undantag som är tillämpliga på bredbandsområdet. Syftet är att ge en 
bakgrund till analysen i kommande kapitel avseende effekter av ett undantag 
från lokaliseringsprincipen. 

4.2 Lokaliseringsprincipen  
Enligt lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen får en kommun ha 
hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till 
kommunens geografiska område eller till dess medlemmar. Genom principen 
garanteras att kommunala medel används på ett sätt som främjar 
kommuninvånarna.26  

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. 

 

                                                 
26 Se t.ex. prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m., s. 57.  
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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.27 

I en skrivelse till PTS har Konkurrensverket angivit att lokaliseringsprincipen 
är viktig för att sätta ramarna för kommunal säljverksamhet.28 

4.2.1 Lokaliseringsprincipen och kommunal bredbandsverksamhet  

Den marknad som ett kommunalt stadsnät har att verka på, avgränsas oftast till 
den egna kommunen till följd av lokaliseringsprincipen. Principen innebär att 
skillnader i kommunernas geografi, befolkningsstruktur och storlek ger olika 
kommuner skilda förutsättningar för bredbandsutbyggnad.29  

I en enkät som PTS genomförde under 2018 har kommuner och stadsnät 
framfört att lokaliseringsprincipen innebär att utbyggnad och samverkan om 
bredbandsfrågor över kommungränser hindras.30  

4.2.2 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 
föreligga.  

Ett stadsnät kan t.ex. ha ett behov av att dra ledningar över en 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 de egna 
kommunmedlemmarna är det troligt att agerandet ryms inom 
lokaliseringsprincipen.  

Sker utbyggnad av bredband i en annan kommun i syfte att ansluta hushåll eller 
arbetsställen i den andra kommunen, kan det vara svårt att hävda att 
verksamheten har ett intresse som är särskilt knutet till de egna 
kommuninvånarna. Det är dock relativt vanligt att stadsnät ansluter hushåll 
och företag i andra kommuner än sin hemkommun, se avsnitt 3.6.5.  

                                                 
27 Se t.ex. Bohlin, Kommunalrättens grunder, 2017, s. 108 ff.  
28 Aktbilaga 12, skrivelse från Konkurrensverket.  
29 SOU 2014:21, Bredband för Sverige in i framtiden, s. 137.  
30 PTS-ER-2018:20, Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala 
lokaliseringsprincipen, s. 96. 
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4.2.3 Rättspraxis  

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 ett avgörande från Stockholms tingsrätt som behandlar frågan om 
avsteg från lokaliseringsprincipen vid tillhandahållande av 
kommunikationsoperatörstjänster. Konkurrensverket väckte talan vid 
tingsrätten om förbud enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen (de s.k. KOS-
reglerna) för Mälarenergi Stadsnät AB. Detta var ett av Västerås kommun 
helägt bolag, som bedrev kommunikationsoperatörsverksamhet även i andra 
kommuner.31  

Efter att 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.32 Mälarenergi Stadsnät 
ansökte då 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 kommunmedlemmar på det sätt som 
förutsätts enligt lokaliseringsprincipen. Vad bolaget hade anfört om bl.a. 
stordriftsfördelar, samordningsvinster och ökad sysselsättning inom 
kommunen föranledde ingen annan bedömning. Sådana skäl ansågs inte 
motivera ett undantag från lokaliseringsprincipen.  

Verksamheten kunde enligt domstolen inte heller försvaras med argument om 
interkommunala avtal, eftersom sådana inte kunde utsträcka 
lokaliseringsprincipen utan förutsatte att verksamheten hade ett allmänintresse 
kopplat till varje enskild kommun.33 Således konstaterade tingsrätten att 
kommunikationsoperatörsverksamheten utanför den egna kommunen stod i 
strid med lokaliseringsprincipen. 

                                                 
31 Mål nr. T 9290-11, slutligt beslut den 11 april 2011.  
32 Verksamheten kan endast förbjudas i sin helhet om den inte är kompetensenlig, se 3 kap. 27 § 
konkurrenslagen.  
33 Observera att gränserna för interkommunala avtal sedan dess kan ha ändrats genom införandet av nya 
regler om kommunal avtalssamverkan i kommunallagen 1 juli 2018. 
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4.3 Möjligheter till kommunal samverkan  
Det finns idag flera olika möjligheter till kommunal samverkan som ger en 
kommun möjlighet att anlägga bredbandsnät även i andra kommuner. 
Förutsatt att det finns en sådan samverkan blir lokaliseringsprincipen på detta 
sätt inte ett hinder för bredbandsverksamheten.  

4.3.1 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 deltagande kommunernas gemensamma geografiska område utan 
hinder av lokaliseringsprincipen.34  

Det är vanligt att kommuner samverkar kring kommunala angelägenheter 
genom att bilda ett kommunalförbund. År 2014 fanns det ungefär 100 olika 
kommunalförbund i Sverige, som omfattade 250 av de 290 kommunerna.35 

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 
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.  

Två eller flera kommuner kan också uppdra åt en gemensam nämnd att fullgöra 
kommunala uppgifter. För en gemensam nämnd ska det 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.  

                                                 
34 Prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m., s. 20.  
35 Adrell och Moldén, Juridik i kommunala bolag, 2018, s. 19.  
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Nämnden är ingen egen juridisk person och saknar egen rättskapacitet.36 Även 
upprättandet av en gemensam nämnd bör innefatta beslut av 
kommunfullmäktige i samtliga inblandade kommuner, liksom upprättandet av 
avtal avseende ekonomi m.m.  

Sammantaget innefattar bildandet av både kommunalförbund och 
gemensamma nämnder att politiska beslut ska fattas av de inblandade 
kommunerna. Vidare måste kommunerna komma överens om budget och 
personalfrågor, m.m. Detta leder sannolikt till att denna samverkansform 
normalt inte används för alla typer av samverkan.  

På bredbandsområdet är det mycket ovanligt att kommuner bildar 
kommunalförbund eller gemensamma nämnder. Bland svaren i en enkät som 
PTS genomförde 2018 har samarbete i dessa former inte angivits förekomma.37 

4.3.2 Gemensamma bolag 

En kommun kan enligt 10 kap. 1 och 4 §§ kommunallagen, efter beslut av 
kommunfullmäktige, lämna över skötseln av vissa kommunala angelägenheter 
till ett bolag. Bolaget kan antingen vara helägt av kommunen eller ägas 
gemensamt med andra aktörer. Två eller flera kommuner kan på detta sätt 
bedriva verksamhet tillsammans i ett gemensamt bolag.  

Bildandet av gemensamma aktiebolag kräver beslut av kommunfullmäktige. 
Detta innebär att samtliga inblandade kommuners kommunfullmäktige ska 
fatta beslut innan ett gemensamt bolag kan bildas, eller en kommun kan ansluta 
sig till ett befintligt bolag. Vidare ska alla inblandade 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.38 

Flertalet av de samarbeten mellan kommuner som idag finns på 
bredbandsområdet bedrivs genom gemensamma bolag, t.ex. Fibra AB i 
Mälardalen, MittNät AB i Värmland och Dalarna, och IT-Norrbotten AB i 
Norrbotten.  

                                                 
36 Kommunalförbund och gemensamma nämnder beskrivs t.ex. i Bohlin, Kommunalrättens grunder, 2016.  
37 Se PTS-ER-2018:20 Kommuners roller på bredbansmarknaden och undantag från den kommunala 
lokaliseringsprincipen, s. 99.  
38 Se t.ex. Kastberg, Kommunala aktiebolag – en handbok, 2015, s. 229.  
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Vanligast är att varje deltagande kommun äger sitt stadsnät och att det 
gemensamt ägda bolaget agerar kommunikationsoperatör i de olika stadsnäten. 
Det förekommer också att gemensamt ägda bolag äger fibernät.  

4.3.3 Kommunal avtalssamverkan 

Den 1 juli 2018 infördes 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 var att 
förenkla och utvidga möjligheterna att ingå avtal om kommunal samverkan.  

Bestämmelsen innebär en förändring vad gäller samverkansmöjligheter jämfört 
med rättsläget före bestämmelsens införande. För avtalssamverkan mellan 
kommuner krävs inte längre att det föreligger ett intresse kopplat till varje 
inblandad kommun. En kommun kommer genom avtalssamverkan därför att 
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 själv inte får 
utföra.  

Möjligheten till avtalssamverkan gäller för all kompetensenlig kommunal 
verksamhet, d.v.s. såväl för myndighetsutövning som för utförandet av 
obligatoriska och frivilliga uppgifter, inklusive kommunal näringsverksamhet.  

Avtalssamverkan kan användas som en samverkansform under en prövotid, 
för att undersöka om förutsättningar finns för att institutionalisera ett 
samarbete i t.ex. ett kommunalförbund eller i en gemensam nämnd. 
Avtalssamverkan kan även användas för att hantera kortsiktiga behov.39 

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 formerna för förlängning av denna, ordningen för lösandet av tvister, 
ekonomiska villkor samt villkor för avtalets upphörande.40 

I propositionen framhålls att avtalssamverkan inte innebär att ansvaret för en 
uppgift, utöver det fysiska utförandet, lämnas över till en annan kommun.  

                                                 
39 Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 27 f. 
40 Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 40. 
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Den överlåtande kommunen är alltså fortsatt ansvarig för hur verksamheten 
bedrivs och för ev. brister i den.41 

I propositionen tydliggörs vidare att rätten att självständigt ingå kommunal 
avtalssamverkan endast gäller för kommuner och inte för de kommunala 
bolagen. Kommunala bolag kan därför inte att å sina ägarkommuners vägnar 
inleda avtalssamverkan med en annan kommun, eller med ett bolag ägt av en 
annan kommun. Detta följer 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.42 

Enligt propositionen är inte syftet med förslaget om avtalssamverkan att öka 
möjligheterna för kommuner att delta i varandras upphandlingar. Kommunala 
bolag kommer inte att kunna lämna anbud i andra kommuners upphandlingar 
eftersom de inte omfattas av rätten till kommunal avtalssamverkan.43 

Inom ramen för den nu företagna utredningen har SKR framfört att 
avtalssamverkan inte är ett verktyg som lämpar sig för bredbandsutbyggnad.44 

                                                 
41 Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 29. 
42 Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 30. 
43 Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s. 30. 
44 Aktbilaga 5, Tjänsteanteckning från möte med SKR. 
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5 Stadsnätens möjlighet att söka stöd 
och lokaliseringsprincipen  

Sammanfattning 

 PTS stödmodell hindrar inte att en kommun söker stöd för 
utbyggnadsprojekt inom den egna kommunen.  

 Ett undantag från lokaliseringsprincipen kan till viss mån underlätta 
för kommuner att söka stöd för områden som också omfattar 
hushåll och arbetsställen i närliggande kommuner. 

 Befintliga samarbetsmöjligheter ger kommuner möjlighet att söka 
stöd för områden som sträcker sig över en kommungräns.  

 
5.1 Stöd krävs för kvarvarande utbyggnad 
Ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle innebära möjlighet att etablera 
fiber till ett antal hushåll och arbetsställen. Utbyggnadspotentialen varierar 
beroende på ett undantags formulering. Samtidigt kommer inte icke-fibrerade 
hushåll och arbetsställen automatiskt bli anslutna enbart genom ett undantag. 
Om dessa blir anslutna beror, utöver på möjligheten att ansluta dem, även på 
investeringsviljan hos de aktörer som genom ett undantag skulle ges möjlighet 
att bygga ut till kunderna och på tillgången till stödmedel. 

Då ingen etablering skett till kvarvarande hushåll och arbetsställen till dags 
datum tyder mycket på att dessa är svåra och dyra att ansluta. Det är alltså inte 
troligt att någon större utbyggnad kommer till stånd enbart genom införandet 
av ett undantag. Utbyggnad kommer att kräva stödmedel, vilket är en syn som 
delas av SSNF, SKR och IT & Telekomföretagen.45 

När PTS i denna rapport beskriver utbyggnadspotentialen (antal hushåll och 
arbetsställen som skulle omfattas av ett undantag från lokaliseringsprincipen) 
bör detta alltså läsas som antalet potentiella anslutningar som omfattas av 
undantagets geografiska omfång, inte som det antal som de facto kommer 
anslutas genom undantaget.  

                                                 
45 Aktbilaga 5, tjänsteanteckning från möte med SKR, Aktbilaga 9, tjänsteanteckning från möte med 
SSNF, Aktbilaga 6, tjänsteanteckning från möte med IT & Telekomföretagen. 
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5.2 PTS stödmodell  
Eftersom kvarvarande utbyggnad till stor del kommer att kräva statligt stöd 
följer nedan en kort genomgång av det bredbandsstöd som PTS kommer att 
förvalta från 2020 och framåt.  

Stödet avser finansiering av utbyggnad av bredbandsinfrastruktur till 
avlämningspunkter för byggnader (hushåll, arbetsställen och till viss del 
fritidshus) i områden utanför tätort, där det idag saknas nästa generations 
accessnät och där sådan infrastruktur sannolikt inte kommer att utvecklas på 
kommersiella villkor inom tre år.46 För att få stöd för anslutning av fritidshus 
krävs att ett utbyggnadsprojekt inkluderar maximalt 20 procent fritidshus. Hur 
stödet söks och hur processen kring stödet föreslås gå till kan läsas i rapporten 
PTS-ER-20:02 – PTS förslag till investeringsstöd för bredband. 

PTS stödmodell ger, precis som nuvarande bredbandsstöd, möjlighet för 
operatörer att utforma utbyggnadsprojekt antingen inom en kommun eller 
över kommungränser. PTS stödmodell möjliggör dock inte utbyggnadsprojekt 
som sträcker sig utanför en regiongräns47.  

PTS inväntar för närvarande beslut från regeringen gällande vilka regler som 
ska ligga till grund för stödet.  

5.3 Lokaliseringsprincipen kan vara ett hinder för 
stödprojekt i vissa fall 

Olika aktörer, både privata och offentliga, kan söka stöd för utbyggnadsprojekt 
i en region. Det är den sökande som fastställer gränserna och lokaliseringen för 
det tilltänkta utbyggnadsprojektet.  

Kommunala stadsnät kan p.g.a. lokaliseringsprincipen i huvudsak operera inom 
den egna kommunens geografiska gräns, se avsnitt 4.2.1. På detta sätt skulle 
lokaliseringsprincipen, på samma sätt som för utbyggnad utan stöd, kunna 
utgöra ett hinder för ett kommunalt stadsnät att utforma ett utbyggnadsprojekt 
som innefattar hushåll och arbetsställen även i angränsande kommuner. 

I avsnitt 4.3 beskrivs olika kommunala samverkansformer som möjliggör att 
lokaliseringsprincipen i vissa fall kan utvidgas.  

 

                                                 
46 Jfr artikel 52 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. 
47 Från och med 1 januari 2019 har Sveriges landsting bytt namn till regioner.  
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Det är enligt PTS möjligt för kommuner att använda befintliga 
samverkansformer för att kunna ansöka om stöd för utbyggnadsprojekt som 
omfattar även hushåll och arbetsställen i andra kommuner än den egna 
hemkommunen.  
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6 Kvantitativ metod 
PTS har inom ramen för rapporten beräknat kvantitativa utbyggnadseffekter av 
tre alternativa undantag från lokaliseringsprincipen (alternativ 1, 2 och 3). 
Myndigheten har gjort vissa avgränsningar enligt nedan.  

PTS har i analysen utgått från data avseende 2019.48 

6.1 Antaganden och avgränsningar i analysen 
PTS har från total utbyggnadspotential för varje alternativ räknat bort 
byggnader utan fiberanslutning som geografiskt befinner sig närmare ett annat 
nät än det stadsnät som skulle träffas av undantaget. Det är rimligt att anta att 
det är samhällsekonomiskt effektivt att den nätägare som befinner sig närmast 
slutkunden i huvudsak är den som är bäst lämpad att ansluta 
hushållet/arbetsstället. De hushåll/arbetsställen som befinner sig närmare 
annan nätägare visas alltså inte i resultatet avseende total utbyggnadspotential.  

PTS har från total utbyggnadspotential för varje alternativ räknat bort 
byggnader som är belägna i småort och i tätort, då den relevanta gruppen av 
icke-fibrerade hushåll och arbetsställen främst är belägna i glesbygd. Det är 
troligt att de få kvarvarande byggnader som är belägna i tätort och i småort 
kommer att fibreras. Dessa bör kunna anslutas även utan införande av ett 
undantag, och utan att stödmedel skjuts till, av de aktörer som sedan tidigare 
har byggt ut i tätorten/småorten.  

PTS har för varje alternativ räknat bort de byggnader som ett stadsnät skulle 
kunna ansluta i den egna hemkommunen, med anledning av att dessa hushåll 
och arbetsställen redan idag kan anslutas av stadsnätet utan att ett undantag 
från lokaliseringsprincipen införs.  

PTS har inte haft möjlighet att göra en kvantitativ analys där stadsnätens 
transportnät, i de fall det är förekommande, är del av underlaget. Information 
över nätägares corenät är känslig ur säkerhetsynpunkt och har därför inte 
kunnat användas i analysen.  

                                                 
48 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019, data giltig 1 oktober 2019, kommungränser 
utifrån GDS-översiktskarta från Lantmäteriet lager ak_riks (datum 2019-07-01 i PTS GIS-portal), PTS 
bostadslägenheter per byggnad (en lägenhet = ett hushåll), företag enligt SCB:s definition av arbetsställe, 
nätägare från UAdb (tidigare kallad KKdb) tillgänglig data som matchats för 1 oktober 2019, stadsnät via 
org.nr, tätort/småort: SCB https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/miljo/markanvandning/tatorter/, tätortslager uppdaterat och släppt 2018, småorter uppdaterat 
2015, allt som inte är tätort eller småort ses som glesbygd, hemkommun stadsnät från UAdb (tidigare 
KKdb). 
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För de alternativ där skillnad inte görs mellan sedan tidigare fibrerade 
respektive icke-fibrerade hushåll och arbetsställen (alternativ 1 och 2) har PTS 
valt att beräkna utbyggnadpotentialen för icke-fibrerade byggnader, då det är 
anslutningen av dessa som påverkar uppfyllandet av regeringens bredbandsmål.  

För de alternativ där en specifik teknik inte har definierats (alternativ 1 och 2) 
har PTS antagit att den potentiella utbyggnad som alternativen kan ge skulle 
avse fiber. Detta trots att även andra tekniker teoretiskt sett skulle kunna 
anläggas. 

I alternativ 1 och 2 görs skillnad mellan om kommunen bedriver sin 
stadsnätsverksamhet i förvaltningsform eller i bolagsform. I PTS analys ingår 
dock alltid alla stadsnät i underlaget, oavsett om dessa bedriver sin verksamhet 
i bolagsform eller i förvaltningsform. Detta eftersom ägarkommunerna kan 
välja driftsform och således bolagisera en verksamhet som i nuläget bedrivs i 
förvaltningsform. 

I resultaten för utbyggnadspotential presenteras antalet fritidshus vid sidan av 
antalet hushåll och arbetsställen, i syfte att ge en uppfattning om andelen 
fritidshus i förhållande till total potential.  

Utifrån PTS kalkylmodell för det fasta nätet går det att spåra kostnader för att 
bygga ett hypotetiskt effektivt nät.49 Dessa kostnadsantaganden är därtill grund 
för analysen som PTS genomför årligen inom ramen för återrapportering av 
regeringens bredbandsstrategi, som bygger på att fiberutbyggnaden sprids utåt 
successivt över tid. Kostnaderna för fiberutbyggnaden beror på många 
faktorer, exempelvis hur många som ansluts och vilka avstånd som finns till 
viktig infrastruktur.  

PTS bedömer att ett avstånd på 2 km från ett nät kan anses som en rimlig 
bortre gräns för vilka byggnader som kan komma att etableras med fiber.  

För de alternativ ett faktiskt geografisk maxavstånd saknas (alternativ 1 och 3) 
har PTS alltså valt att definiera maxavståndet för potentiell utbyggnad till 2 km. 
Alla avstånd har beräknats fågelvägen.  

 

                                                 
49https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/ovrigt/kalkylmodell/2018/modelldokumentatio
n-av-kalkylmodell-for-det-fasta-natet.pdf 
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För att illustrera hur snabbt kostnaderna ökar kan ett exempel för grävning i 
glesbygd ställas upp: 

- Om en byggnad ansluts där det är 2 km mellan byggnaden utan fiber 
och anslutningspunkten motsvarar grävningen en kostnad på nästan 
900 000 kr.  

- Om 5 byggnader ansluts där det är 2 km mellan byggnaderna utan fiber 
och anslutningspunkten kan samnyttjas så kan kostnaden slås ut på 
byggnaderna. Då blir kostnaden runt 180 000 kr per byggnad.  

- Om en byggnad ansluts där det är 80 km mellan byggnaden utan fiber 
och anslutningspunkten motsvarar grävningen nästan 35,76 miljoner 
kr.  

- Om 5 byggnader ansluts, där det är 80 km mellan byggnaderna utan 
fiber och anslutningspunkten, så fördelas kostnaden på de olika 
byggnaderna. Kostnaden blir då ca 7,15 miljoner kr per byggnad.  
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7 Effekter av det i uppdraget 
definierade undantaget (alternativ 1) 

Sammanfattning 

 Den totala utbyggnadspotentialen skulle enligt alternativ 1 omfatta 
15 346 st. hushåll och arbetsställen.  

 PTS bedömer att ett sådant undantag skulle kunna riskera att leda till 
negativa konsekvenser för konkurrensen.  

 Omfattningen av konsekvenserna är i nuläget svåröverblickbara, 
vilket är en riskfaktor i sig.  

 
PTS har fått i uppdrag att utreda vilka effekter på utbyggnad och konkurrens 
som ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle kunna få. Uppdraget lyder 
enligt följande:  

Alternativ 1  
”Post- och telestyrelsen ska analysera konsekvenser av om ett undantag från 
lokaliseringsprincipen för bredbandsverksamhet införs som innebär möjlighet för kommunalt 
stadsnätsbolag att bygga nät i geografisk närhet till den egna bredbandsverksamheten samt 
möjlighet att bedriva verksamhet i det utbyggda nätet.” 

PTS väljer nedan att presentera sina slutsatser uppdelat i två avsnitt, ett för 
respektive variabel:  

1. Potentiella effekter på utbyggnad av fibernät. 
2. Effekter på konkurrensen på bredbandsmarknaden. 

7.1 Beskrivning av det geografiska omfånget för 
alternativ 1 

I bilden nedan utgår området för alternativ 1 från närheten till befintligt nät 
som ett stadsnät (S) har i andra kommuner än i sin egen hemkommun. Det vita 
området ger en allmän bild av inom vilket område alternativ 1 skulle ge 
utbyggnadspotential i ett inledande skede. Eftersom nytt nät alltid kan anläggas 
i närheten av befintligt nät i alternativ 1 kan detta område komma att 
expandera över tid.  
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Figur 5. Det geografiska omfånget för alternativ 1 

7.2 Potentiella effekter på utbyggnad 
Alternativ 1 innebär att ett stadsnätsbolag kan bygga nät i geografisk närhet till 
den egna bredbandsverksamheten. Storleken på det geografiska område som 
skulle vara utgångspunkt för ett sådant undantag är därmed beroende av om ett 
stadsnät har byggt sitt nät endast i sin hemkommun eller även i andra 
kommuner. 

Har ett stadsnät byggt nät i en eller flera kommuner, utöver hemkommunen, 
kan stadsnätet med alternativ 1 i praktiken ges möjlighet att ansluta hushåll och 
arbetsställen i ett varierande antal kommuner. 

Nedan presenterar PTS hur myndigheten har genomfört analysen av vilken 
potentiell utbyggnad alternativ 1 teoretiskt skulle kunna ge.  

7.2.1 Metod 

PTS har beräknat det potentiella antalet anslutningar50 utan fiber som skulle 
komma att omfattas av alternativ 1. PTS har använt följande metodsteg: 

1. Utgångspunkten har varit alla byggnader med fiber med information om 
nätägare, alla byggnader som saknar fiber, kommungränser, tätorter, 
småorter, hemkommun för stadsnät. 

2. Avdrag har gjorts för Gotland, som saknar grannar att bygga till. 
3. Kopplingar har skapats mellan punkter som har fiber resp. saknar fiber. 

Därefter har resultatet filtrerats genom ett maxavstånd på 2 km. 
4. Resultatet har filtrerats genom att inkludera fibrerade byggnader med 

stadsnät. 
5. Resultatet har filtrerats genom att inkludera fibrerade byggnader inom 

andra kommuner än stadsnätets hemkommun. 

                                                 
50 Bestående av permanenthushåll, arbetsställen och fritidshus. 
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6. Resultatet har filtrerats genom att inkludera punkter mellan stadsnäts 
fibrerade byggnader i hemkommun och icke-fibrerade byggnader i 
angränsande kommuner (som korsar kommungräns).  

7. Resultatet har filtrerats genom att exkludera anslutningar där byggnader 
utan fiber ligger inom tätort eller småort, för att få resultat i glesbygd. 

Vidare förklaringar till ovanstående metod: 

 Beräkningen i kommuner utanför stadsnätets hemkommun utgår från 
två kilometer från stadsnätets nät. Resultatet inkluderar icke-fibrerade 
hushåll oavsett om dessa är belägna inom eller utanför den relevanta 
kommunens kommungräns. 

 Beräkningen i stadsnätets hemkommun utgår från två kilometer från 
stadsnätets nät. Resultatet inkluderar endast icke-fibrerade hushåll 
utanför hemkommunens kommungräns. Därmed exkluderas eventuella 
icke-fibrerade hushåll belägna i hemkommen i resultatet.  

7.2.2 Resultat (total utbyggnadspotential)  

Resultatet av PTS beräkning avseende alternativ 1 ger en potential om antal 
hushåll och arbetsställen enligt tabellen nedan. 

Tabell 4. Alternativ 1, utbyggnadspotential  

 Max 2 km från stadsnät Max 1 km från stadsnät 

Icke-fibrerade hushåll  12 741 st. 8 720 st. 

Icke-fibrerade arbetsställen51  2 605 st. 1 661 st. 

Summa  15 346 st.52 10 381 st. 

Varav icke-fibrerade fritidshus53  2 296 st. 1 043 st. 

Antal berörda stadsnät 123 st.54  

                                                 
51 Varav 59 st. är byggnader med enbart arbetsställen. Resterande arbetsställen delar byggnad med hushåll. 
52 Av den totala potentialen utgörs ca 10000 st. av potential utifrån stadsnätets nät i andra kommuner än 
sina hemkommuner. Ca 5000 st. är potential utifrån stadsnätets nät i hemkommun men resultatet 
omfattar då endast byggnader i angränsande kommuner. Se metodavsnitt för detaljer. 
53 Fritidshus förekommer till störst del hos privatpersoner (hushåll) men är även i begränsad omfattning 
förekommande när det kommer till arbetsställen. 
54 6 st. av dessa stadsnät står för ca 52 procent av den identifierade utbyggnadspotentialen avseende 
hushåll. Utsikt Bredband har den enskilt största potentialen motsvarande 4063 st. anslutningar avseende 
hushåll (32 procent) i alternativet.  
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Figur 6. Utbyggnadspotential alternativ 1, 2 km från stadsnäts nät 

 

I figuren ovan visas utbyggnadspotentialens spridning geografiskt i Sverige. 

7.2.3 Slutsatser potentiella effekter på utbyggnad 

Den totala potentialen för utbyggnad enligt alternativ 1 är 15 346 st. hushåll 
och arbetsställen. Majoriteten av den totala potentialen utgörs av hushåll, ca 83 
procent.  

Skulle alternativ 1 införas får de stadsnät som sedan tidigare har anlagt nät 
utanför sin hemkommun en gynnsam position vad gäller utbyggnadspotential. 
Ju mer utbrett ett stadsnät är geografiskt, desto större potential har stadsnätet 
att nå fler icke-fibrerade byggnader inom 2 km från sitt nät. Utsikt Bredband är 
den aktör som enskilt står för den största potentialen i alternativet, med ca 32 
procent av totalen. 
 
PTS bedömer att 2 km är ett rimligt avstånd baserat på kostnaderna för 
utbyggnad, se avsnitt 6.1. Även en dubblering av avståndet redovisas i 
jämförande syfte. En analys motsvarande en radie på 4 km (en utökning med 
ytterligare 2 km) skulle i jämförelse ge en total potential på 19 987 st. hushåll 
och arbetsställen. Detta innebär att en dubblering av avståndet ger en ökning 
av utbyggnadspotentialen motsvarande ca 30 procent.  
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En avtagande nytta med ökande avstånd kan delvis förklaras med att andra 
aktörers nät troligare finns närmare den icke-fibrerade byggnaden i högre grad 
ju längre bort från stadsnätet man kommer.  
 
7.3 Potentiella konkurrenseffekter 
Den potentiella konkurrenspåverkan som ett undantag från 
lokaliseringsprincipen enligt alternativ 1 skulle kunna få, kan inträffa på olika 
marknader då alternativet öppnar upp för verksamhet på alla nivåer i 
värdekedjan (se avsnitt 3.3). Vidare skulle även andra marknader än marknaden 
för fiber kunna påverkas eftersom alternativ 1 är teknikneutralt. 

7.3.1 Marknaden för fiberanslutning 

Ett undantag från lokaliseringsprincipen som anknyter till var stadsnäten sedan 
tidigare har etablerat nät, d.v.s. som är baserat på nät snarare än på 
kommungräns, skulle kunna ha påverkan i en rad kommuner avseende 
infrastrukturnivå för fiber. I avsnitt 3.6.5 beskrivs att stadsnät redan idag ofta 
har etablerat bredband i fler kommuner utöver sina hemkommuner.  

PTS saknar möjlighet att inom ramen för denna utredning bedöma 
konkurrenssituationen lokalt i dessa kommuner. Istället får myndigheten 
konstatera att det råder stor osäkerhet kring hur ett undantag skulle påverka 
konkurrenssituationen och att konsekvenserna av det föreslagna undantaget 
därför är svåröverskådliga. 

I nuläget är en stor del av hushållen i Sverige anslutna till fiber (80,5 procent) 
och privathushåll efterfrågar överlag inte mer än en anslutning. Som tidigare 
beskrivits i rapporten bör de kvarvarande hushåll som saknar anslutning också 
typiskt sett vara dyra att ansluta, varför det kan ifrågasättas om det finns 
marknadsmässiga förutsättningar att ansluta dem. Det borde därför inte skada 
konkurrensen om stadsnäten skulle ges möjlighet att ansluta dessa hushåll. 
Samma kan antas gälla för kvarvarande arbetsställen.  

Detta resonemang förutsätter dock att stadsnät endast ansluter kvarvarande 
hushåll och arbetsställen. Skulle det i framtiden bli nödvändigt att fibrera stora 
delar av det offentliga rummet (ibland talas om fiber till varje lyktstolpe55) i 
samband med digitaliseringen av samhället, kan dock konkurrenseffekter 
uppstå på den framväxande marknaden för denna typ av anslutning. 

 

                                                 
55 Vid en fibrering av det offentliga rummet som innebär att stora delar av samhällets infrastruktur ska 
kopplas upp kan en ny stor utbyggnad av fiber krävas.  
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Ett stadsnät som har anlagt nät i flera kringliggande kommuner skulle då kunna 
konkurrera med privata företag om att utföra denna typ av anslutning inom alla 
dessa geografiska områden, och dessutom ha möjlighet att expandera sitt nät 
vidare i närheten av befintlig nätinfrastruktur.  

Alternativ 1 saknar vidare legal spärr för hur stor ett stadsnäts potentiella 
utbyggnad skulle kunna bli. Visserligen är det rimligt att anta att ett stadsnät 
skulle sluta att expandera när det inte längre är företagsekonomiskt effektivt att 
fortsatt anlägga nät, men teoretiskt kan stadsnätet expandera vidare obegränsat 
eftersom nytt nät alltid kan anläggas i anslutning till det befintliga nätet inom 
ramen för detta alternativ.  

Både IT & Telekomföretagen och IP-Only har under utredningen uttryckt stor 
oro över hur konkurrensen skulle kunna komma att påverkas av ett nätbaserat 
undantag.56 SKR och SSNF har uppgivit att ett kommunalt stadsnätsbolag kan 
bidra till en god konkurrens genom att agera som en av flera aktörer på 
marknaden.57  

PTS har i sin rapport Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den 
kommunala lokaliseringsprincipen konstaterat att det finns ett samband mellan att 
flera aktörer bedriver verksamhet inom en kommun och att uppfyllandet av 
regeringens bredbandsmål i kommunen har kommit långt. Ett stadsnät skulle 
på så sätt kunna bidra till konkurrensen som en av flera marknadsaktörer. 
Stadsnät har dock överlag vissa konkurrensfördelar som privata aktörer saknar, 
exempelvis i form av billigare finansiering och tillgång till kommunens övriga 
resurser.  

Vidare ska kommunala bolag följa samma kommunalrättsliga principer som 
gäller för kommunal verksamhet i stort, vilket innebär att självkostnads-
principen måste beaktas i verksamheten. Detta kan i värsta fall leda till negativ 
påverkan på konkurrensen och kan riskera att påverka privata marknadsaktörer 
negativt.  

Konkurrensverket har i en skrivelse till PTS uppgett att risken för konfliktytor 
generellt sett ökar om offentliga aktörer ges möjlighet att expandera sin 
verksamhet på områden där det finns förutsättningar för privata företag att 
verka.58 

                                                 
56 Aktbilaga 4, tjänsteanteckning från möte med IP-Only och aktbilaga 6, tjänsteanteckning från möte 
med IT & Telekomföretagen. 
57 Aktbilaga 5, tjänsteanteckning från möte med SKR och Aktbilaga 9, tjänsteanteckning från möte med 
SSNF.  
58 Aktbilaga 12, skrivelse från Konkurrensverket.  
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PTS bedömer vidare att det skulle vara mindre lämpligt om de kommuner som 
eventuellt har anlagt fibernät i strid mot lokaliseringsprincipen skulle gynnas av 
detta i form av större möjligheter till framtida utbyggnad i andra kommuner än 
i den egna hemkommunen. Denna bild delas av SKR.59 

7.3.2 Kommunikationsoperatörstjänster och slutkundstjänster  

Som alternativ 1 är formulerat ger detta ett kommunalt stadsnätsbolag 
möjlighet att bedriva bredbandsverksamhet även i nät som anläggs i andra 
kommuner. Detta innefattar både kommunikationsoperatörstjänster och 
slutkundstjänster.  

PTS har tidigare bedömt att stadsnät kan agera på kommunikationsoperatörs-
nivå i de fall det är företagsekonomiskt effektivt för stadsnätet. Det bör dock 
noteras att det ännu inte har prövats huruvida kommunikationsoperatörs-
tjänster faller inom den kommunala kompetensen och därför kan bedrivas av 
ett kommunalt stadsnät. PTS anser att stadsnät inte ska sälja slutkundstjänster 
då det finns en mängd privata alternativ på denna marknad.  

Alternativ 1 innebär att ett stadsnätsbolag potentiellt skulle kunna sälja 
slutkundstjänster i sitt nät även utanför den egna kommungränsen. Då 
slutkundstjänster både idag och framåt blir allt mer differentierade, t.ex. i form 
av larmtjänster, smarta hem, vårdlösningar, etc. kan denna typ av undantag få 
svåröverskådliga konsekvenser även på andra produktmarknader än för 
renodlade internetanslutningstjänster.  

7.3.3 Andra tekniker än fiber 

Som alternativ 1 är formulerat ger det kommunala stadsnät möjlighet att 
anlägga alla tekniker som kan kategoriseras som bredbandsverksamhet60. Detta 
skulle kunna innebära att dessa kan använda undantaget för att etablera andra 
nät än fibernät. Ett undantag skulle alltså kunna få effekter även avseende t.ex. 
5G nät.  

När samhället utvecklas och efterfrågan på hastighet stiger, och nya tekniker 
därför utvecklas, är det troligt att allt fler tekniker kommer att kunna omfattas 
av alternativ 1. LoRa-teknik (LoRaWAN-nät)61 skulle framåt (beroende på 
kapacitet) kunna vara ett exempel på en sådan typ av teknik.  

                                                 
59 Aktbilaga 5, tjänsteanteckning från möte med SKR. 
60 Det saknas definition för vad bredbandsverksamhet omfattar, men i utbyggnadslagen finns en 
definition för bredbandsnät. ”bredbandsnät: elektroniskt kommunikationsnät som kan leverera tjänster 
för bredbandstillgång med en hastighet av minst 30 Mbit/s.” 
61 Long range wide area network, teknik som använder licensfritt spektrum för att överföra signaler för 
internet of things.  
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Det är också troligt att andra typer av tekniker kommer att växa fram som 
omfattas. Det råder därför stor osäkerhet kring vilka tekniker och på vilket sätt 
alternativ 1 skulle kunna påverka konkurrensen på sikt.  

7.3.4 Slutsatser kring potentiella konkurrenseffekter 

Det föreligger enligt PTS bedömning risk för att ett undantag från 
lokaliseringsprincipen enligt alternativ 1 skulle få negativa konsekvenser på 
konkurrensen. Det är i nuläget svårt att förutspå exakt hur stor påverkan 
undantaget skulle få, men troligen skulle effekter riskera att inträda på en rad 
marknader. 

Det är inte troligt att alternativ 1 skulle påverka konkurrensen negativt när det 
kommer till att ansluta kvarvarande hushåll och arbetsställen med fiber. 
Negativ konkurrenspåverkan skulle dock kunna uppstå framåt, om en ny våg 
av fibrering kommer att krävas i samhället.  

Om alternativ 1 införs skulle stadsnät ges möjlighet att i större grad agera på 
marknaden i många av Sveriges kommuner. Vidare skulle näten rent teoretiskt 
kunna fortsätta att expandera utan legala hinder i form av geografiska 
begränsningar. Utbyggnaden skulle också kunna omfatta andra nättekniker än 
fiber och alltså påverka även andra marknader.  

PTS har vidare identifierat en risk att stadsnät i högre grad än idag börjar 
konkurrera på marknaden för kommunikationsoperatörstjänster och 
slutskundstjänster. Slutkundstjänsterna blir alltmer differentierade och ett 
undantag som tillåter kommuner att bedriva denna typ av verksamhet kan leda 
till att nya konfliktytor uppstår mot det privata näringslivet. Detta är ytterligare 
en aspekt som talar för att konkurrensen skulle kunna påverkas vid införande 
av ett undantag i enlighet med alternativ 1.  

Sammanfattningsvis skulle effekter alltså kunna inträda på marknaden för 
anslutning, marknaden för kommunikationsoperatörstjänster, marknaden för 
slutkundstjänster, men också kopplat till anläggande av 5G-nät och i framtiden 
även kring andra typer av bredbandstekniker.  

Konkurrensverket har i en skrivelse till PTS uttalat att ju mer omfattande och 
generellt ett undantag är, desto större är risken för oönskade effekter för 
konkurrensen på marknaden. 
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Vidare har Konkurrensverket uppgett att det är svårt att överblicka effekterna 
av det tänkta undantaget från lokaliseringsprincipen då det enligt myndighetens 
mening är oklart vilka verksamheter som avses omfattas och vilken geografisk 
utbredning som är aktuell.62 

                                                 
62 Aktbilaga 12, skrivelse från Konkurrensverket.  
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8 Effekter av ett undantag enligt SKR:s 
hemställan (alternativ 2) 

Sammanfattning 

 Ett undantag enligt alternativ 2 skulle innebära störst 
utbyggnadspotential av de 3 alternativa undantagen. 

 På grund av det omfattande geografiska avståndet i alternativet är 
PTS bedömning att en stor del av potentialen skulle bli svår att 
realisera.  

 Det finns risk att alternativ 2 skulle leda till negativa effekter på 
konkurrensen inom en rad områden. 

 
Utöver det undantag som har definierats i uppdraget, och som har avhandlats i 
avsnittet ovan som alternativ 1, finns två andra alternativ formulerade. Det ena 
har lagts fram av SKR under 2019. Detta alternativ och dess troliga effekter 
presenteras nedan. 

SKR (dåvarande SKL) har i en hemställan till regeringen den 7 november 2019 
formulerat följande alternativ, i denna rapport benämnt alternativ 2: 
 
Alternativ 2 (SKR) 
”Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar, får en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 
2-6 §§ samma lag bedriva bredbandsverksamhet utanför kommunen, om det görs i 
geografisk närhet till bredbandsverksamhet inom kommunen och i syfte att uppnå en 
ändamålsenlig bredbandsverksamhet.”63 

SKR:s alternativ innebär att stadsnätsverksamheten i en annan kommun 
fortfarande måste bedrivas i geografisk närhet till stadsnätets verksamhet i 
hemkommunen. Alternativet är på detta sätt mindre långtgående i sin 
omfattning än alternativ 1, som erbjuder möjlighet att anlägga ytterligare nät i 
anslutning till befintligt nät, oavsett om detta nät är anlagt inom den egna 
kommunen eller inte. Det geografiska området i alternativ 2 är dock mer 
omfattande än i alternativ 1. 
 
 
 

                                                 
63 SKLs hemställan till regeringen, Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet, 2019-
11-07. 
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Alternativ 2 utgår ifrån att kommuner ska ha möjlighet att bedriva 
ändamålsenlig bredbandsverksamhet, vilket omfattar både möjlighet till 
utbyggnad och effektiv drift av nätet. Detta innebär att det geografiska 
omfånget kan variera beroende på situationen för det enskilda stadsnätet.  
 
SKR har, med anledning av det ovan anförda, i sin hemställan inte definierat en 
geografisk avgränsning, men har till PTS uppgett en utbyggnadsomfattning 
primärt i angränsande kommuner, och vid behov ännu längre sträckor, upp till 
6-8 mil. Alternativ 2 kan i praktiken därmed innebära utbyggnad även i 
kommuner bortom de som angränsar till ett stadsnäts hemkommun.  
 
Alternativ 2 har alltså en annan utgångspunkt än alternativ 1 eftersom det utgår 
från stadsnätets hemkommun. Det faktum att SKR definierar geografisk närhet 
som utbyggnad, i vissa fall, upp till 6-8 mil gör dock att alternativ 2 också 
erbjuder ett omfattande undantag från lokaliseringsprincipen. På så sätt kan 
alternativ 1 och 2 anses ligga relativt nära varandra omfångsmässigt. 
 
8.1 Beskrivning av det geografiska omfånget för 

alternativ 2  
I bilden nedan utgår området i alternativ 2 från stadsnätets nät (S) i den egna 
hemkommunen och ger möjlighet att anlägga nät inom ett avstånd av 80 km. 
Området exemplifieras schematiskt av den vita rutan.  

Figur 7. Geografiskt omfång alternativ 2 

8.2 Potentiella effekter på utbyggnad 
Nedan presenterar PTS hur myndigheten har genomfört analysen av vilken 
potentiell utbyggnad alternativ 2 skulle kunna leda till.  

Alternativ 2 innebär att stadsnätsbolag kan bygga nät i geografisk närhet till 
bredbandsverksamheten i sin hemkommun.  
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Storleken på det geografiska område som skulle kunna vara aktuellt för 
utbyggnad är primärt styrt utifrån hemkommunen, men även utifrån var det är 
ändamålsenligt att bedriva verksamhet utifrån geografisk närhet. 

Det faktum att en geografisk närhet till det egna nätet ibland kan uppgå till 
långa avstånd, 6-8 mil, innebär att alternativ 2 ur ett utbyggnadsperspektiv 
skulle omfatta ett stort geografiskt område och många byggnader.  

8.2.1 Metod 

Alternativ 2 omfattar flera faktorer; dels ett maximalt avstånd på 6-8 mil utifrån 
stadsnätets nät i den egna hemkommunen, och dels på vad som är 
ändamålsenligt verksamhetsmässigt för stadsnätet. PTS utgår från det aktuella 
maxavståndet i den kvantitativa analysen, eftersom detta är mätbart.  

PTS har beräknat potentiellt antal anslutningar64 utan fiber som skulle kunna 
komma att omfattas. PTS har använt följande metodsteg: 

1. Utgångspunkten har varit alla byggnader med fiber med information om 
nätägare, alla byggnader som saknar fiber, kommungränser, tätorter och 
småorter. 

2. Avdrag har gjorts för Gotland, som saknar grannar att bygga till. 
3. En buffertzon har skapats om 160 km runt kommungränser, vilket ger 80 

km på respektive sida av kommungränserna. 
4. Resultatet har filtrerats genom val av alla byggnader som saknar fiber inom 

buffertzonen. 
5. Kopplingar har skapats mellan punkter som har fiber resp. saknar fiber 

(inom buffertzonen). Därefter har resultat filtrerats genom ett maxavstånd 
på 80 km. 

6. Resultatet har filtrerats genom att inkludera fibrerade byggnader med 
stadsnät. 

7. Resultatet har filtrerats genom att inkludera punkter mellan stadsnäts 
fibrerade byggnader i hemkommun och icke-fibrerade byggnader i 
angränsande kommuner (som korsar kommungräns).  

8. Resultatet har filtrerats genom att ta bort anslutningar där byggnader utan 
fiber ligger inom tätort eller småort, för att få resultat i glesbygd. 

 

 

                                                 
64 Bestående av permanenthushåll, arbetsställen och fritidshus. 
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8.2.2 Resultat (total utbyggnadspotential) 
Resultatet av PTS beräkning ger en potential om antal hushåll och arbetsställen 
enligt tabellen nedan. 
 
Tabell 5. Alternativ 2, utbyggnadspotential 

 Max 80 km 
från stadsnät 

Max 40 km 
från stadsnät 

Max 10 km 
från stadsnät 

Max 4 km 
från stadsnät 

Max 2 km 
från stadsnät 

Icke-fibrerade 
hushåll  

16 960 st. 16 959 st. 14 386 st. 8 477 st. 4 175 st. 

Icke-fibrerade 
arbetsställen65  

2 961 st. 2 961 st. 2 732 st. 3 934 st. 894 st. 

Summa 19 921 st. 19 920 st. 17 118 st. 11 549 st. 5 069 st. 

Varav icke-
fibrerade 
fritidshus66  

11 230 st.67 11 229 st. 9 116 st. 5 484 st. 2 327 st. 

Antal berörda 
stadsnät 

141 st.     

 
 

                                                 
65 Varav 59 st. är byggnader med enbart arbetsställen. Resterande arbetsställen delar byggnad med hushåll. 
66 Fritidshus förekommer till störst del hos privatpersoner (hushåll) men är även i begränsad omfattning 
förekommande när det kommer till arbetsställen. 
67 Alternativ 2 medger längre avstånd än övriga alternativ, och med anledning av detta ger alternativet 
därför en högre andel fritidshus. 
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Figur 8. Utbyggnadspotential alternativ 2, 80 km från stadsnäts 
nät i hemkommunen 

 
I figuren ovan visas utbyggnadspotentialens spridning geografiskt i Sverige. 
 
8.2.3 Slutsatser potentiella effekter på utbyggnad  

Den totala utbyggnadspotentialen enligt alternativ 2 är 19 921 st. hushåll och 
arbetsställen. Majoriteten av den totala potentialen utgörs av hushåll, ca 85 
procent.  

En effekt av alternativ 2 är att de stadsnät som sedan tidigare har anlagt nät 
utanför sin hemkommun har en gynnsam position vad gäller utbyggnads-
potential. Ju mer utbrett ett stadsnät är geografiskt (inom 80 km från nätet i 
hemkommunen), desto större potential har stadsnätet att nå fler icke-fibrerade 
byggnader utan att behöva anlägga fiber hela vägen från den egna 
hemkommunen. På detta sätt finns vissa likheter med de potentiella effekterna 
av alternativ 1.  

PTS bedömer att den potential som alternativ 2 ger delvis är teoretisk, med 
ökande grad ju längre avstånd det är mellan befintligt nät och den tilltänkta 
anslutningen. Det är inte rimligt att ett stadsnät skulle anlägga 80 km nät för att 
ansluta enstaka kunder baserat på kostnaderna som är förknippade med detta, 
se avsnitt 6.1.  
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PTS bedömer att 2 km är ett rimligt avstånd baserat på kostnaderna för 
utbyggnad, se avsnitt 6.1. Vid en femdubbling av detta avstånd (upp till tio km) 
återfinns ca 85 procent av den totala potentialen i alternativ 2, trots att 10 km 
endast utgör 12,5 procent av det totala avståndet i alternativet.  

Stora ökningar av avståndet medför marginellt ökad utbyggnadspotential och 
det är, på grund av de stora avstånden, tveksamt att stora delar av potentialen 
skulle kunna omsättas i reell utbyggnad.  
 
8.3 Potentiella konkurrenseffekter 
Nedan presenteras de troliga konkurrenseffekterna av alternativ 2, uppdelat på 
de marknader som skulle kunna komma att påverkas om alternativet infördes.  

8.3.1 Marknaden för fiberanslutning 

Alternativ 2 innebär möjlighet för kommunala stadsnät att anlägga fiber upp till 
6-8 mil från verksamheten i den egna hemkommunen. Det kan presumeras att 
alla kommuner befinner sig inom 6-8 mil från en kommun med stadsnät, och 
alltså kan alternativ 2 ha potentiell påverkan i samtliga kommuner.  

Värt att understryka är att alternativ 2 innebär en viss geografisk avgränsning i 
hur ett stadsnät kan expandera sitt nät jämfört med alternativ 1. Alternativ 2 
utgår alltid från stadsnätets hemkommun oavsett hur stadsnätet är anlagt. 
Alternativ 1 utgår från var stadsnätet är anlagt även om det är utanför 
stadsnätets hemkommun, vilket innebär att stadsnätet alltid kan anlägga nytt 
nät i närheten av befintligt nät oavsett i hur många omgångar detta sker.  

Även om utgångspunkten för utbyggnadspotential i alternativ 2 är stadsnätets 
nät i hemkommunen, blir nätets utbyggnad relevant. Ju mer utbyggt stadsnätet 
är utanför hemkommunen, desto större potential att nå fler icke-fibrerade 
byggnader utan att behöva anlägga fiber hela vägen från den egna 
hemkommunen. På så sätt kan stadsnätets kostnader för att ansluta 
kvarvarande kunder minskas. Genom detta påverkas konkurrenssituationen 
även i alternativ 2 av hur geografiskt utbrett stadsnätens nät är sedan tidigare. 

I nuläget är en stor del av alla hushåll i Sverige anslutna till fiber (80,5 procent) 
och ett privathushåll efterfrågar överlag inte mer än en anslutning. Som tidigare 
har nämnts torde de kvarvarande hushåll som saknar anslutning också typiskt 
sett vara dyra att ansluta, varför det kan ifrågasättas om det finns 
marknadsmässiga förutsättningar att ansluta dem. Detsamma kan antas gälla 
avseende kvarvarande arbetsställen.  
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Det kan därför ifrågasättas om det föreligger någon konkurrenspåverkan om 
stadsnät gavs möjlighet att ansluta kvarvarande hushåll och arbetsställen.  

Detta resonemang förutsätter dock att stadsnät endast ansluter hushåll och 
arbetsställen. Om det i framtiden blir nödvändigt att fibrera stora delar av det 
offentliga rummet (ibland talas om fiber till varje lyktstolpe) i samband med 
digitaliseringen av samhället kan andra konsekvenser uppstå.  

PTS har i sin rapport Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den 
kommunala lokaliseringsprincipen konstaterat att det finns ett samband mellan att 
flera aktörer bedriver verksamhet i en kommun och att uppfyllandet av 
regeringens bredbandsmål i kommunen har kommit långt. Ett stadsnät skulle 
på så sätt kunna bidra till konkurrensen som en av flera marknadsaktörer. 
Stadsnät har dock överlag vissa konkurrensfördelar som privata aktörer saknar, 
exempelvis i form av billigare finansiering och tillgång till kommunens övriga 
resurser.  

Vidare ska kommunala bolag följa samma kommunalrättsliga principer som 
gäller för kommunal verksamhet i stort, vilket innebär att 
självkostnadsprincipen måste beaktas i verksamheten. Detta kan i värsta fall 
leda till negativ påverkan på konkurrensen och kan riskera att påverka privata 
marknadsaktörer negativt.  

I alternativ 2 ges stora möjligheter att bygga ut nät eftersom någon distinktion 
inte görs mellan redan fibrerade områden och icke-fibrerade områden. Detta, 
tillsammans med det stora geografiska omfånget, torde innebära att 
kommunala stadsnät skulle kunna delta aktivt i en ev. framtida fiberutrullning 
även i områden där andra aktörer redan agerar. Detta skulle kunna vara en 
potentiell konfliktyta mellan det offentliga i form av stadsnät och det privata 
näringslivet.  

Konkurrensverket har i en skrivelse till PTS uppgett att risken för konfliktytor 
generellt sett ökar om offentliga aktörer ges möjlighet att expandera sin 
verksamhet inom områden där det finns förutsättningar för privata företag att 
verka.68 

 

 

                                                 
68 Aktbilaga 12, skrivelse från Konkurrensverket. 
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8.3.2 Kommunikationsoperatörstjänster och slutkundstjänster  

Alternativ 2 gör undantag för bredbandsverksamhet, vilket torde omfatta både att 
anlägga nät och att bedriva verksamhet i nätet. SKR har dock understrukit att 
organisationen inte anser att stadsnät ska bedriva slutkundstjänster annat än då 
privata initiativ viker.69 Ordalydelsen i alternativet öppnar dock upp för 
stadsnät att både agera kommunikationsoperatör och att sälja slutkundstjänster. 

PTS har tidigare bedömt att kommunala stadsnät kan agera på 
kommunikationsoperatörsnivå i de fall det är företagsekonomiskt effektivt, 
men förordar samtidigt att stadsnät inte ska sälja slutkundstjänster.70 Det bör 
dock noteras att det är ännu inte har prövats om kommunikationsoperatörs-
tjänster faller inom den kommunala kompetensen och därför kan bedrivas av 
ett kommunalt stadsnät.  

PTS bedömer att ett undantag från lokaliseringsprincipen som ger stadsnät 
möjlighet att sälja slutkundstjänster kan ha negativ och svårbedömd påverkan 
på konkurrensen. Det finns idag ett stort utbud av privata tillhandahållare av 
slutkundstjänster.  

Då slutkundstjänster både idag och framåt blir allt mer differentierade, t.ex. i 
form av larmtjänster, smarta hem, vårdlösningar, etc. kan denna typ av 
undantag få svåröverskådliga konsekvenser även på andra produktmarknader 
än för renodlade internetanslutningstjänster. Denna osäkerhet bör mana till 
försiktighet vid införandet av ett eventuellt undantag.  

8.3.3 Andra tekniker än fiber 

Alternativ 2 omfattar bredbandsverksamhet71, vilket öppnar upp för anläggande av 
andra tekniker än fiber. För alternativ 2 föreligger därmed en liknande risk som 
för alternativ 1 - att konkurrenspåverkan kan komma att inbegripa tekniker 
utöver fiber. Ett undantag skulle alltså kunna få effekter även avseende t.ex. 
5G-nät.  

 

 

                                                 
69 Aktbilaga 5, tjänsteanteckning från möte med SKR. 
70 PTS-ER-2018:20 Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala 
lokaliseringsprincipen, s. 86.  
71 SKR föreslår i sin hemställan att en definition ska införas rörande vad bredbandsverksamhet är: ”Med 
bredbandsverksamhet avses i denna lag att anlägga, inneha, tillhandahålla och driva ett elektroniskt 
kommunikationsnät för allmänt ändamål”. SKLs hemställan till regeringen, Undantag från 
lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet, 2019-11-07.  
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När samhället utvecklas, efterfrågan på hastighet stiger, och nya tekniker 
utvecklas, är det troligt att allt fler tekniker kommer att falla in under alternativ 
2. LORA-teknik (LoRaWAN-nät) skulle framåt (beroende på kapacitet) kunna 
vara ett exempel på en sådan typ av teknik. Även andra typer av tekniker kan 
komma att växa fram som skulle kunna omfattas av undantaget. Det råder 
därför stor osäkerhet kring vilka tekniker och på vilket sätt undantaget skulle 
kunna få påverkan på sikt.  

8.3.4 Slutsatser kring potentiella konkurrenseffekter  

Alternativ 2 innebär olika grader av konkurrenspåverkan på olika marknader. 
Avseende anslutningen av kvarvarande hushåll och arbetsställen torde 
konkurrenspåverkan saknas. Detta hänger samman med att kvarvarande 
hushåll och arbetsställen endast i undantagsfall kan anslutas på 
marknadsmässig grund.  

Det finns dock risker för konkurrenspåverkan gällande framtida utbyggnad. 
Med anledning av det geografiska omfånget på upp till 80 km skulle i princip 
samtliga kommuner i Sverige kunna påverkas av utbyggnad på sikt. Detta är en 
parameter som är värd att beakta om hela det offentliga rummet ska fibreras 
och stor framtida utbyggnad av fiber krävs.  

Alternativ 2 innebär också att både verksamhet för kommunikations-
operatörstjänster och slutkundstjänster kan bedrivas, vilket skulle kunna få 
negativa konkurrenseffekter, särskilt på en allt mer differentierad marknad för 
slutkundstjänster.  

Alternativ 2 riskerar på grund av sin formulering, precis som alternativ 1, att 
leda till konkurrenseffekter avseende andra nät än fibernät, t.ex. avseende 5G-
nät. Detta ger stor oförutsebarhet, både i nuläget och i framtiden.  

Konkurrensverket har i en skrivelse till PTS uttalat att ju mer omfattande och 
generellt ett undantag är, desto större är risken för oönskade effekter för 
konkurrensen på marknaden.72 

 

                                                 
72 Aktbilaga 12, skrivelse från Konkurrensverket.  
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9 Effekter av ett undantag enligt PTS 
tidigare förslag (alternativ 3) 

Sammanfattning 

 Ett undantag enligt alternativ 3 skulle innebära lägst 
utbyggnadspotential. 

 Förslaget är avgränsat till fiberoptiskt nät och ger endast möjlighet 
att fibrera outbyggda områden. 

 Förslag 3 innebär lägst identifierade konkurrensrisker.  

 
För att ge ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt analyseras även det 
förslag till undantag från lokaliseringsprincipen som PTS tog fram 2018.  

I rapport PTS-ER-2018:20 - Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från 
den kommunala lokaliseringsprincipen föreslog myndigheten följande undantag, i 
denna rapport benämnt alternativ 3: 

Alternativ 3 (PTS) 
”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.” 

9.1 Beskrivning av det geografiska omfånget för 
alternativ 3 

I bilden nedan är omfånget för alternativ 3 oetablerade områden i närheten av 
kommungräns (inom 2 km från det egna nätet i hemkommunen). 

Figur 9. Geografiskt omfång alternativ 3 
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9.2 Potentiella effekter på utbyggnad 
Nedan har PTS analyserat vilka potentiella effekter på utbyggnaden som 
alternativ 3 skulle kunna få.  

9.2.1 Metod 

PTS har analyserat antalet potentiella anslutningar73 utan fiber som skulle 
omfattas av alternativ 3. PTS har använt följande metodsteg: 
 
1. Utgångspunkten har varit alla byggnader med fiber med information om 

nätägare, alla byggnader som saknar fiber, kommungränser, tätorter och 
småorter. 

2. Avdrag har gjorts för Gotland, som saknar grannar att bygga till. 
3. En buffertzon har skapats om 4 km runt kommungränser, vilket ger 2 km 

på respektive sida av kommungränserna. 
4. Resultatet har filtrerats genom val av alla byggnader som saknar fiber inom 

buffertzonen. 
5. Kopplingar har skapats mellan punkter som har fiber resp. saknar fiber 

(inom buffertzonen). Därefter är resultatet filtrerat genom ett maxavstånd 
på 2 km. 

6. Resultatet har filtrerats genom att inkludera fibrerade byggnader med 
stadsnät. 

7. Resultatet har filtrerats genom att inkludera punkter mellan stadsnäts 
fibrerade byggnader i hemkommuner och icke-fibrerade byggnader i 
angränsande kommuner (som korsar kommungräns).  

8. Resultatet har filtrerats genom att bort anslutningar där byggnader utan 
fiber ligger inom tätort eller småort, för att få resultat i glesbygd. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Bestående av permanenthushåll, arbetsställen och fritidshus. 
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9.2.2 Resultat (total utbyggnadspotential) 

Resultatet av PTS beräkning ger en potential om antal hushåll och arbetsställen 
enligt tabellen nedan.  
 
Tabell 6. Alternativ 3, utbyggnadspotential 

 Max 2 km Max 1 km 
Icke-fibrerade hushåll 4 175 st. 2 007 st. 

Icke-fibrerade arbetsställen74 894 st. 419 st. 

Summa 5 069 st. 2 426 st. 

Varav icke-fibrerade fritidshus75 2 327 st. 1 057 st. 

Antal berörda stadsnät 117 st.  

 
Figur 10. Utbyggnadspotential alternativ 3, 2 km från stadsnäts 

nät i hemkommunen 

 
I figuren ovan visas utbyggnadspotentialens spridning geografiskt i Sverige. 

                                                 
74 Varav 22 st. är byggnader med enbart arbetsställen. Resterande arbetsställen delar byggnad med hushåll. 
75 Fritidshus förekommer till störst del hos privatpersoner (hushåll) men är även i begränsad utsträckning 
förekommande för arbetsställen. 
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9.2.3 Slutsatser potentiella effekter på utbyggnad 

Alternativ 3 skulle ge en total utbyggnadspotential om 5 069 st. hushåll och 
arbetsställen. Majoriteten av den totala potentialen utgörs av hushåll, ca 82 
procent.  

PTS bedömer att 2 km är ett rimligt avstånd baserat på kostnaderna för 
utbyggnad, se avsnitt 6.1. Även en dubblering av avståndet redovisas i 
jämförande syfte. Vid en ökning från 2 km upp till 4 km ökar den totala 
potentialen i alternativ 3 från 5 069 till 11 549 st. hushåll och arbetsställen.76 

Det potentiella antal hushåll och arbetsställen som har identifierats i alternativ 
3 skiljer sig från det antal som beräknades 201877. Diskrepansen kan delvis 
förklaras med att det skiljer tre år mellan de siffror som ligger till grund för 
beräkningarna (2016 resp. 2019). Det förekommer troligen förändringar i de 
register som ligger till grund för antalen. Det kan också vara så att vissa av de 
hushåll och arbetsställen om ingick i potentialen 2018 redan har fått anslutning, 
antingen via en privat aktör eller via ett stadsnät.  

9.3 Potentiella konkurrenseffekter 
Eftersom alternativ 3 är avgränsat geografiskt utifrån kommungräns och till att 
omfatta utbyggnad i icke-fibrerade områden, samt endast omfattar fiber som 
teknik, är konkurrenseffekterna mer förutsägbara för alternativet jämfört med 
alternativ 1 och 2.  

Nedan presenteras de troliga konkurrenseffekterna av alternativ 3 uppdelat på 
de marknader som skulle kunna påverkas om alternativet infördes.  

9.3.1 Marknaden för fiberanslutning 

Det finns idag stadsnät i ca 200 kommuner och ett undantag som ger 
stadsnäten möjlighet att anlägga fiber i outbyggda områden i angränsande 
kommuner skulle alltså kunna påverka ett stort antal kommuner.  

PTS saknar möjlighet att inom ramen för denna utredning bedöma 
konkurrenseffekterna lokalt i dessa kommuner. Istället förs ett allmänt 
resonemang kring hur konkurrensen potentiellt skulle kunna påverkas.  

                                                 
76 Varav 5 484 fritidshus. 
77 Se PTS-ER-2018:20 Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala 
lokaliseringsprincipen, s. 108 ff.  
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I nuläget är en stor del av hushållen i Sverige anslutna till fiber (80,5 procent) 
och privathushåll efterfrågar överlag inte mer än en anslutning. Som tidigare 
beskrivits i rapporten bör kvarvarande hushåll som saknar anslutning också 
typiskt sett vara dyra att ansluta, varför det kan ifrågasättas om det finns 
marknadsmässiga förutsättningar för att ansluta dem. Det borde därför inte 
skada konkurrensen om stadsnäten skulle ges möjlighet att ansluta just dessa 
hushåll. Samma resonemang kan antas gälla för kvarvarande arbetsställen. 

Det är därför inte troligt att det skulle finnas risk för negativ påverkan på 
konkurrensen om stadsnät fick möjlighet att etablera fiber till kvarvarande icke-
fibrerade hushåll och arbetsställen i de outbyggda områden nära kommungräns 
som alternativ 3 omfattar.  

Detta resonemang förutsätter dock att stadsnät endast ansluter kvarvarande 
hushåll och arbetsställen. Om det i framtiden blir nödvändigt att fibrera stora 
delar av det offentliga rummet (ibland talas om fiber till varje lyktstolpe) i 
samband med digitaliseringen av samhället kan andra konsekvenser uppstå. I 
alternativ 3 ingår dock en begränsning avseende att stadsnät endast får etablera 
fiber i områden angränsande till kommungräns, om fiber inte sedan tidigare 
finns etablerat i området. Detta torde förhindra konflikter mellan det 
offentliga, i form av stadsnät, och privata företag vid en sådan ny fibrering.  

9.3.2 Kommunikationsoperatörstjänster och slutkundstjänster  

Alternativ 3 anger inte vilken typ av verksamhet som ett stadsnät skulle kunna 
bedriva i det nät som anläggs utanför den egna kommunen. Detta innebär att 
möjligheten att bedriva verksamhet i nätet får prövas mot den allmänna 
kommunala kompetensen. Detta kan skapa viss osäkerhet bland kommunala 
stadsnät avseende vilken verksamhet som skulle kunna bedrivas i det anlagda 
nätet, men torde också mana till försiktighet.  

PTS har tidigare bedömt att kommunala stadsnät kan agera på 
kommunikationsoperatörsnivå i de fall det är företagsekonomiskt effektivt, 
men förordar samtidigt att stadsnät inte ska sälja slutkundstjänster. Det bör 
dock noteras att det är ännu inte har prövats huruvida kommunikations-
operatörstjänster faller inom den kommunala kompetensen och därför kan 
bedrivas av ett kommunalt stadsnät.  

PTS bedömer att risken för negativa konkurrenseffekter på marknaden för 
kommunikationsoperatörstjänster och slutkundstjänster är lägre för alternativ 3 
än för alternativ 1 och 2, eftersom ordalydelsen i alternativet inte öppnar upp 
för verksamhet inom dessa steg i värdekedjan på samma sätt som i övriga 
alternativ.  
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9.3.3 Andra tekniker än fiber 

I alternativ 3 uteblir risk för negativa konkurrenseffekter avseende andra 
tekniker än fiber eftersom alternativet endast omfattar utbyggnad av 
fiberoptiskt nät.  

9.3.4 Slutsatser kring potentiella konkurrenseffekter  

Alternativ 3 innebär lägre risk för negativa konkurrenseffekter jämfört med 
både alternativ 1 och 2. Detta beror framförallt på att alternativet både är 
begränsat till outbyggda områden, är begränsat geografiskt, samt är begränsat 
till fiber som teknik. PTS bedömer att de troliga konkurrensriskerna är lägre 
för alternativ 3 än för övriga alternativ även om det geografiska området skulle 
utvidgas till 4 km.  

Det föreligger troligen ingen konkurrenspåverkan avseende anslutning av 
kvarvarande hushåll om ett undantag enligt alternativ 3 införs. Samma 
bedömning görs även gällande anslutning av arbetsställen. Vidare innebär 
alternativ 3 begränsningar av det geografiska område inom vilket utbyggnad 
kan ske, vilket också kan ses som en garant för att konkurrenspåverkan skulle 
förbli begränsad. Även vid en större framtida fibrering får alternativ 3 
potentiellt låg konkurrenspåverkan eftersom alternativet endast omfattar 
utbyggnad i icke-fibrerade områden.  

Alternativ 3 omfattar endast fiber och kan därför inte ha någon 
konkurrenspåverkan avseende andra tekniker. Detta ger större förutsebarhet ur 
ett konkurrensperspektiv, både i nuläget och i framtiden.  

Alternativ 3 är också mer restriktivt formulerat avseende vilken verksamhet 
som kan bedrivas i det färdiga nätet. I alternativet har inte angivit att 
kommunikationsoperatörstjänster och slutkundstjänster kan bedrivas. Denna 
typ av verksamhet måste istället prövas mot den kommunala kompetensen, 
vilket torde borga för försiktighet. Detta innebär att alternativet inte bedöms 
generera lika omfattande konkurrensrisker på marknaderna för 
kommunikationsoperatörstjänster och slutkundstjänster som alternativ 1 och 2.  
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10 Sammanfattande slutsatser och 
rekommendationer 

Sammanfattning 

 Ett undantag i sig behöver inte leda till utbyggnad. Oavsett vilket 
alternativ som skulle kunna bli aktuellt krävs stödmedel för att 
åstadkomma utbyggnad.  

 De olika alternativen för med sig olika utbyggnadspotential, där 
alternativ 2 har högst potential och alternativ har 3 lägst potential. 

 De olika alternativen för med sig olika konkurrensrisker. Alternativ 3 
är förknippat med lägst identifierade risker, medan alternativ 1 och 2 
skulle innebära större och mer oförutsägbara risker.  

 
PTS har i rapportens tidigare avsnitt gått igenom potentiella effekter av 
alternativen (1, 2 och 3), både kopplat till utbyggnad för att uppfylla 
regeringens bredbandsmål och kopplat till konkurrensen. I detta avsnitt 
summerar PTS de slutsatser som kan dras av analysen.  

10.1 Potentiella effekter på utbyggnad 
PTS vill återigen understryka att den totala utbyggnadspotentialen endast 
beskriver antalet hushåll och arbetsställen som omfattas av respektive 
undantag, och inte nödvändigtvis att en utbyggnad i den storleksordningen 
som alternativet medger kommer att komma till stånd. Ett undantag från 
lokaliseringsprincipen kommer, i sig, troligen endast få marginella effekter på 
utbyggnaden. För att ett undantag ska få större effekt krävs att stödmedel finns 
tillgängliga för den tilltänkta utbyggnaden.  

PTS vill också framhålla att alternativ som till stor del omfattar fritidshus kan 
ha svårare att få effekt eftersom stödmedel endast ges till områden som 
maximalt omfattar 20 procent fritidshus, se avsnitt 5.2.  
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I tabellen nedan jämförs utbyggnadspotentialen mellan de tre alternativen.  

Tabell 7. Summering total utbyggnadspotential alternativ 1, 2 
och 3 

 Total  
potential 

Varav  
hushåll 

Varav 
arbetsställen 

Varav  
fritidshus 

Alternativ 1 15 346 st. 12 741 st. 2 605 st. 2 296 st. 

Alternativ 2 19 921 st. 16 960 st.  2 961 st.  11 230 st. 

Alternativ 3 5 069 st.  4 175 st. 894 st. 2 327 st. 

 
 
Figur 11. Utbyggnadspotential geografiskt, jämförelse mellan 

alternativ 1, 2 och 3 

I figuren nedan visas utbyggnadspotentialens spridning geografiskt i Sverige. 

 

 
 

Alternativ 1  
(2 km från nät) 

Alternativ 2 
(80 km från hemkommun)  

Alternativ 3 
(2 km från hemkommun) 
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Det kan således konstateras att det finns vissa skillnader i total potential mellan 
de olika alternativen ur ett utbyggnadsperspektiv, och att potentialen fördelar 
sig något olika geografiskt.  
 
10.2 Potentiella effekter på konkurrensen 
I avsnitt 7.3, 8.3 och 9.3 beskrivs vilka potentiella effekter de olika alternativen 
(1, 2 och 3) kan ha på konkurrensen, summering av detta ges nedan.  

Tabell 8. Summering konkurrenseffekter alternativ 1, 2 och 3 

Potentiella effekter på konkurrensen 

Alternativ Fiberanslutning KO-tjänster och 
slutkundstjänster  

Andra tekniker  

Alt. 1 – (utgår ifrån 
geografisk närhet till 
nät). 

Troligen ingen 
konkurrenspåverkan 
avseende kvarvarande 
hushåll och arbetsställen. 
 
Risk för negativ 
konkurrenspåverkan 
avseende framtida fibrering. 

Risk för negativ 
konkurrenspåverkan 
avseende olika typer av 
slutkundstjänster och KO-
tjänster. 

Kan komma att ha 
negativ konkurrens-
påverkan avseende 
andra tekniker framåt, 
t.ex. anläggandet av 
5G-nät.  

Alt. 2 – (utgår ifrån 
geografisk närhet till 
kommungräns och 
tillåter utbyggnad 
upp till 6-8 mil). 

Troligen ingen 
konkurrenspåverkan 
avseende kvarvarande 
hushåll och arbetsställen.  

Risk för negativ 
konkurrenspåverkan 
avseende framtida fibrering. 

Risk för negativ 
konkurrenspåverkan 
avseende olika typer av 
slutkundstjänster och KO-
tjänster. 

Kan komma att ha 
negativ konkurrens-
påverkan avseende 
andra tekniker framåt, 
t.ex. anläggandet av 
5G-nät.  

Alt. 3 – (utgår ifrån 
kommungränsen och 
tillåter utbyggnad i 
begränsade 
områden). 

Troligen ingen 
konkurrenspåverkan 
avseende kvarvarande 
hushåll och arbetsställen.  

Sannolikt ingen 
konkurrensskada avseende 
framtida fibrering eftersom 
expansionen av nätet endast 
får ske till outbyggda 
områden. 

Undantaget specificerar 
inte huruvida kommunen 
kan bedriva KO-tjänster 
eller slutkundstjänster i det 
nya nätet. Kommuner får 
följa den allmänna 
kompetensen i denna 
bedömning. Detta medför 
troligen större försiktighet 
och därför mindre risk för 
konkurrensen.  

Eftersom fiberoptiskt 
nät är den enda teknik 
som omfattas av 
alternativet uppstår 
inga konkurrens-
effekter avseende andra 
tekniker.  

 
Det kan enligt tabellen ovan konstateras att både alternativ 1 och 2 för med sig 
större potentiella risker för konkurrensen än alternativ 3.  
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10.3 PTS slutsatser 
I en jämförelse mellan de tre alternativen kan konstateras att alternativ 2 skapar 
störst total potential för utbyggnad med 19 921 st. anslutningar. Detta följs av 
alternativ 1 som ger en utbyggnadspotential på 15 346 st. anslutningar, och 
alternativ 3 som ger en potential på 5 069 st. anslutningar.  

PTS vill här återge slutsatsen i avsnitt 5.1 där det konstaterades att det som 
beskrivs i analysen kring de tre alternativa undantagen endast är 
utbyggnadspotential. För att en faktisk utbyggnad ska komma till stånd till 
större än marginella delar av den identifierade potentialen krävs stödmedel.  

PTS vill också understryka slutsatsen från avsnitt 6.1 där myndigheten 
konstaterar att 2 km är ett rimligt avstånd för förväntad utbyggnad med 
beaktande av kostnaderna för att anlägga fiber. Det är alltså enligt PTS 
bedömning mindre troligt att hela den potential som föreligger i alternativ 2 
skulle kunna realiseras, då alternativ 2 använder 80 km som maxavstånd, till 
skillnad från alternativ 1 och 3, som har ett beräknat maxavstånd på 2 km.  

Ur ett konkurrensperspektiv skiljer sig bedömningen mellan alternativen. 
Alternativ 1 och 2 har potentiell konkurrenspåverkan inom ett större 
geografiskt område i jämförelse med alternativ 3, som endast omfattar 
outbyggda områden i närhet av kommungräns.  

Det är inte troligt att något av alternativen har konkurrenspåverkan avseende 
de hushåll och arbetsställen som finns kvar att ansluta i glesbygd. Dessa hushåll 
och arbetsställen har ännu inte anslutits, främst för att det är dyrt att bygga ut 
fiber till dem. Det kan därför ifrågasättas om utbyggnad av fiber till dessa 
hushåll och arbetsställen kan ske på marknadsmässig grund.  

Alternativens olika geografiska omfång skulle dock kunna innebära olika 
effekter vid en framtida nyetablering av fiber, d.v.s. om större delar av det 
offentliga rummet ska fibreras. Ett införande av antingen alternativ 1 eller 
alternativ 2 skulle i detta avseende kunna leda till att stadsnät etablerar fiber i 
konkurrens med det privata näringslivet i många kommuner. Denna potentiella 
situation uppstår inte i alternativ 3, eftersom alternativet endast omfattar 
utbyggnad till outbyggda områden.  

Undantag enligt alternativ 1 och 2 är bredare och ger kommunala stadsnät 
möjlighet att etablera andra nät än fibernät så länge dessa faller in under 
definitionen bredbandsverksamhet. Detta minskar förutsebarheten avseende 
eventuella negativa konkurrenseffekter och kan potentiellt innebära påverkan 
på fler marknader, både nu och i framtiden.  
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Då alternativ 3 endast omfattar etablering av fiberoptiskt nät finns inga sådana 
potentiella effekter om detta undantag införs.  

Vidare omfattar både alternativ 1 och 2 möjlighet att bedriva 
kommunikationsoperatörstjänster och slutkundstjänster i de nät som anläggs 
utanför den egna kommunen, vilket skulle kunna leda till negativa 
konkurrenseffekter på dessa marknader. Alternativ 3 är förknippat med mer 
begränsade risker i detta avseende då alternativet saknar formuleringar om att 
bedriva verksamhet i nätet.  

Ur ett konkurrensperspektiv är alltså alternativ 3 förknippat med lägre risker 
för negativ konkurrenspåverkan än alternativ 1 och 2.  

Det bör påpekas att lagstiftaren dock generellt har möjlighet att minska 
eventuella konkurrensrisker genom att införa begränsningar, t.ex. avseende 
geografiskt omfång, teknik och vilken verksamhet som kan bedrivas. 

PTS slutsatser avseende risker för konkurrensen understöds av 
Konkurrensverket. Konkurrensverket har i en skrivelse till PTS uppgett att 
myndighetens erfarenhet är att det finns risk för att stadsnät expanderar sin 
verksamhet till områden och tjänster där det finns förutsättningar för 
marknaden att bedriva verksamhet. Sådan expansion kan leda till 
undanträngning av privata företag och monopolisering. Generellt sett ökar 
risken för konfliktytor om offentliga aktörer ges möjlighet att expandera sin 
verksamhet på områden där det finns förutsättningar för privata företag att 
verka.78 

PTS vill också understryka att ett genomförande av alternativ 1 skulle ha ett 
starkt signalvärde. D.v.s. om stadsnät som i dagsläget har byggt ut nät i andra 
kommuner än den egna, eventuellt i strid mot lokaliseringsprincipen, skulle få 
möjlighet att använda det nät som de har anlagt för vidare expansion och 
utbyggnad. Även alternativ 2 ger en fördel till stadsnät som sedan tidigare har 
nät i angränsande kommuner eftersom dessa skulle kunna användas för att 
ansluta kunder inom 80 km från nätet i hemkommunen.  

PTS bedömning är att skillnaderna i utbyggnadspotential mellan de olika 
alternativen inte kan motivera införandet av ett undantag från 
lokaliseringsprincipen enligt ett alternativ som innebär betydande risker för 
konkurrensskada.  

                                                 
78 Aktbilaga 12, skrivelse från Konkurrensverket.  



Analys av undantag från lokaliseringsprincipen 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 66 

 

Uppfyllandet av regeringens bredbandsmål ligger ca fem år framåt i tiden och 
vardera av de tre alternativa undantagen är menade att ge lösningen på ett nu 
föreliggande problem, d.v.s. att påskynda utbyggnaden. Att införa ett undantag 
som riskerar att permanent och kraftigt förändra konkurrensförutsättningarna 
på en rad marknader och avseende olika tekniker, varav vissa inte är utvecklade 
ännu, kan enligt PTS bedömning inte anses vara proportionellt i förhållande till 
en viss ökning av potentiell utbyggnad.  

Något som också kan påverka bedömningen av vad som är proportionellt 
utifrån konkurrens och utbyggnad är att det redan idag finns 
samarbetsmöjligheter som kan användas för att utvidga lokaliseringsprincipens 
omfång, se avsnitt 4.3. Dessa möjligheter till samverkan kan också användas 
för att söka stödmedel, se avsnitt 5.  

 



Analys av undantag från lokaliseringsprincipen 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 67 

 

Litteratur 

Förarbeten 
Prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m. 

Prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. 

Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. 

Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020. 

SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling. 

SOU 2014:21, Bredband för Sverige in i framtiden. 

SOU 2017:77 En generell rätt till avtalssamverkan. 

Regeringsbeslut 
Regeringens bredbandstrategi 2016 Ett helt uppkopplat Sverige 2025, en 
bredbandsstrategi, regeringsbeslut 2016-12-21 (N2016/08008/D). 

Regeringsbeslut II 4, 2020-01-30, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 
avseende Post- och telestyrelsen. (I2020/00253/D). 

Rapporter  
PTS-ER-2018:20 Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den 
kommunala lokaliseringsprincipen. 

PTS-ER-2018:7 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017. 

PTS-ER-2018:9 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018. 

PTS-ER-2019:11 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2019. 

PTS-ER-2019:5 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018. 

PTS-ER-2020:15 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019. 

Statskontorets rapport 2016:23 Kommunal avtalssamverkan. 

Litteratur 
Adrell och Moldén, Juridik i kommunala bolag, 2017. 



Analys av undantag från lokaliseringsprincipen 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 68 

 

Bohlin, Kommunalrättens grunder, 2017. 

Kastberg, Kommunala aktiebolag – en handbok, 2015. 

Webbsidor 
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/ovrigt/kalkylmodell/20
18/modelldokumentation-av-kalkylmodell-for-det-fasta-natet.pdf (aktuell per 
2020-03-18)  

https://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2019/pts-
mobiltacknings--och-bredbandskartlaggning-2018/ (aktuell per 2019-03-18) 

 


