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Sammanfattning 
Promemorian är omfattande och Malmö stad berörs inte idag av samtliga förändringar. 
Kommunstyrelsen är i grunden positiv till att lagen uppdateras och genomför EU:s direktiv 
men vill påtala vikten av att upptagna punkter nedan beaktas eller förtydligas för att inte 
skapa felaktiga förväntningar eller snedvrida konkurrensen. 

 

Yttrande 
 

Tillträde till ytterligare nätdelar närmast slutanvändaren, 32§ sid 460. 
”Verksamhet som drivs i kommunal regi anses generellt vara offentligt finansierad.” Stadsnä-
ten och Malmö stadsnät drivs utan någon stödfinansiering utan verkar på marknadsmässiga 
villkor. Rent generellt är det viktigt att beakta att stadsnäten verkar utan några bidrag och ska 
hanteras på samma sätt som övriga aktörer. Investering i stadsnätets utbyggnad är inte att ses 
som stödgivning utan kapitalkostnader betalas av stadsnätet. 
 
Förhållandet till utbyggnadslagen, sid 212. 
Där föreslås det att skyldighet att lämna tillträde till anläggningsinfrastruktur kan åläggas när 
det är motiverat av konkurrensskäl. En rimlig bedömning är om det finns ett alternativt till-
träde så ska det vara godtagbart. Exempelvis att det finns svartfibertillträde att tillgå istället 
för kanalisationstillträde. 
 
Ett område som bör hanteras är hur exempelvis välfärdstjänster kan levereras över andra 
operatörers nät. Hur ska Malmö stad (läs kommuner) kunna få tillträde till andra aktörers in-
frastrukturer? 
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Trådlösa lokala nätverk, 28.3.3, sid 404 som kan ha en påverkan för kommunen. 
Det förslag i promemorian som innebär helt nya skyldigheter för kommuner och landsting, 
i förhållande till vad som redan gäller, är skyldigheterna att ge tillträde till fysisk infrastruk-
tur för etablering av trådlösa accesspunkter. Bestämmelserna om tillträde till fysisk infra-
struktur för etablering av trådlösa accesspunkter innebär en begränsning i den kommunala 
självstyrelsen. Kommuner och landsting ska inte längre helt självständigt få besluta om och 
på vilka villkor utrymme på fasader och i byggnader med mera ska upplåtas till utbyggnad 
av utrustning för radiokommunikation. Begränsningen bedöms vara motiverad med hänsyn 
till regelns ändamål, det vill säga att samhället ska få tillgång till god mobiltäckning och 
mobila tjänster med hög kapacitet (exempelvis 5G). Tillträdet är inte utan någon kostnad 
utan en rimlig och rättvis ersättning ska utgå. Kommunen måste dock ha kvar möjligheten 
att styra vart tillträdet kan ske för att etablera en enhetlig hanteringsstruktur och kunna be-
akta andra faktorer och regelverk (kulturhistoriskt, arkitektoniskt, strålningsmässigt, öppna 
rummet med mera) hur vällovligt tillträdet än må vara.  
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