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Remissvar
Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal
bredbandsutbyggnad
Promemoria från Infrastrukturdepartementet
Som remissinstans vill Svenskt Näringsliv lämna följande synpunkter
I promemorian föreslås en ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av
kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut
bredbandsnät utanför det egna området under förutsättning att det sker inom geografisk
närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig
bredbandsinfrastruktur.
Först och främst vill Svenskt Näringsliv understryka betydelsen av att det finns digital
samhällsservice över hela landet som gör det möjligt för människor och företag att bo, leva
och verka även i glesbygd. En god tillgänglighet till snabb uppkoppling i hela Sverige är
därför viktig. Det är samtidigt viktigt att företag kan bedriva sin verksamhet utan att drabbas
av ojuste konkurrens av offentliga aktörer.
PTS har bedömt att ett undantag från lokaliseringsprincipen har en potential för utökad
utbyggnad av bredband, framför allt i områden där idag inga privata operatörer verkar.
Svenskt Näringsliv ifrågasätter inte denna bedömning. Av konsekvensanalysen framgår att
förslaget kan komma att ha en påverkan på konkurrensen, på de marknader där utbyggnad
sker, för de privata företag som bedriver liknande verksamhet som de kommunala
stadsnätsföretagen. Samtidigt kan förslaget innebära att företag som idag har en dålig eller
ingen uppkoppling alls ges möjlighet till en bättre digital infrastruktur. Svenskt Näringsliv vill
värna alla företags möjligheter att finnas och växa, och tillgång till en god digital infrastruktur
är ofta en grundförutsättning för detta.
Med det sagt vill Svenskt Näringsliv lyfta fram vad Konkurrensverket har angivit; att det finns
ett behov av ett förtydligande av vilka verksamheter kommuner får bedriva på fiber och
bredbandsområdet, för att uppnå bättre förutsättningar för konkurrens på berörda
marknader. Det behöver förtydligas att offentliga aktörer inte är behöriga att agera högre upp
i värdekedjan, men även på vissa nivåer i grossistledet, där det finns en väl fungerande
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konkurrens, med privata alternativ som annars riskerar att trängas ut. Enligt
Konkurrensverket är det även, för det fall ett undantag från lokaliseringsprincipen införs för
bredbandsverksamhet, viktigt att reglera undantaget på ett ändamålsenligt sätt.
Svenskt Näringsliv anser inte att föreslagen reglering är tillräckligt tydlig i förhållande till
konkurrensen med de privata företagen som tillhandahåller liknande tjänster. Vi anser inte
att det klart framgår vad som avses med inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den
egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur. Förtydliganden
och ett tydligt angivet syfte efterfrågas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Genom krav på att
verksamheten ska bedrivas affärsmässigt och genom krav på särredovisning ges bättre
förutsättningar för konkurrens genom ökad konkurrensneutralitet och transparens.
Vi ser också risken att problemet med kommunala aktörer som bedriver konkurrerande
verksamhet högre upp i värdekedjan ökar i takt med att verksamheten tillåts expandera
geografiskt. Vi anser därför att Konkurrensverket bör ges i uppdrag att följa utvecklingen på
detta område och återkomma till regeringen om det uppstår konkurrensproblem.
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