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Näringsdepartementet 

103 33 Stockholm 

Remiss av slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som 

resurs (SOU 2016:1) 

N2016/00194/ITP 

Konkurrensverket tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. 

Det förefaller rimligt och samhällsekonomiskt effektivt att utnyttja befintlig bred-

bandskapacitet som inte används. Det framstår även som lämpligt att statliga 

aktörer lämnar utrymme för senare anläggning av bredbandsinfrastruktur vid 

nyinvesteringar i infrastruktur. Den marginellt högre kostnad som detta innebär 

ska vägas mot de samhällsekonomiska fördelarna ett bättre utnyttjande av statens 

bredbandsinfrastruktur kan innebära.  

Konkurrensverket har tidigare tagit ställning för att tillträde till infrastruktur bör 

regleras så långt ned i produktionskedjan som möjligt eftersom det ger bättre för-

utsättningar för infrastrukturbaserad konkurrens (se t.ex. KKV dnr 704/2014). I 

linje med detta kan det ifrågasättas om de statliga aktörerna ska lägga ned extra 

optofiberkablar. Det kan räcka att de lägger extra kanalisation så att andra själva 

kan lägga ned fiberinfrastruktur i det extra kanalisationsutrymmet. 

Vidare tillstyrker Konkurrensverket utredningens förslag om att försäljning ska 

ske på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor.  

I betänkandet refereras Riksrevisionens rapport om staten på telekommarknaden. 

Av referatet framgår att Konkurrensverket har framfört att det är viktigt att staten 

agerar på marknaden så att konkurrensen inte påverkas negativt på någon del av 

marknaden. Konkurrensverket vidhåller uppfattningen att staten bör agera på ett 

sätt som främjar konkurrens. Såvitt Konkurrensverket kan bedöma innebär utred-

ningens förslag att förutsättningarna för konkurrens förbättras eftersom kostna-

den för att anlägga bredbandsinfrastruktur borde bli lägre med utredningens 

förslag.  
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I remissyttrandet angående utredningen om en ny kommunallag för framtiden 

framhöll Konkurrensverket att offentlig verksamhet som är konkurrensutsatt bör 

redovisas särskilt (KKV dnr 336/2015). Det förefaller önskvärt att även denna typ 

av säljverksamhet har särskild redovisning. 

En förutsättning för att förslagen ska få genomslag är att dess innebörd preciseras 

i myndigheternas styrdokument och de statliga bolagens ägardirektiv.  

_____________________________ 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit 

Björn Axelsson.  

Dan Sjöblom 

 Björn Axelsson 


