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Remissvar - Ett undantag från 
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bredbands utbyggnad 
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Bredband i Karlstads kommun 

Karlstads kommun har ett helägt kommunalt bolag, Karlstads El- och 
Stadsnät, vars uppdrag är att bygga samt "drifta" el- och stadsnät. Stadsnätets 
verksamhet startade på 90-talet med en gradvis utbyggnad av fiber för det 
interna kommunala behovet. Denna utökades att omfatta viss industri och 
därefter en bredare utbyggnad i tätorten till att idag vara en stadsnätsoperatör 
i framkant i Sverige. 

Karlstad kommun har en area av 1 518 km2, 50 127 registrerade hushåll och 
10 526 arbetsställen. 1 Räknat i antal hushåll består kommunen till ca 60% av 
lägenheter i flerbostäder och ca 40% av hushåll i småhus. 
Bredbandskartläggningen av Post- och Telestyrelsen mäter utfall kontra 
Regeringens bredbandsmål. Data från 1 oktober 20202 hade Karlstads 
kommun "tillgång till" bredband enligt följande; 
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BAS20ZO 

Hushåll Arbets.ställm 

Sver11e 4972Ee5 1176917 
Varmland 146635 36947 
Karlstad 50127 10526 

Webbplats E-post Organisationsnr 

Karlstads kommun karlstad.se karlstadskommun@karlstad.se 212000-1850 

Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro 

Karlstads kommun Kontaktcenter 054-540 00 00 054-15 50 39 405-2213 

651 84 Karlstad Västra Torggatan 26 
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Karlstads El- och Stadsnät verkar för öppna nät vilket innebär att vi är öppna 
för alla som vill hyra svartfiber och för alla som vill erbjuda tjänster i det 
aktiva nätet där kommunikationstjänster tillhandahålls. Företaget erbjuder en 
konkurrensneutral plattform. 

Yttrande 

Positiv till ett undantag 

Karlstads kommun är positiv till ett undantag från Lokaliseringsprincipen för 
bredbandsinfrastruktur och kommunen anser att förslaget är välavvägt. 
Kommunen anser även att den "geografiska begränsningen" inte bör komma 
till uttryck i kilometer utan att bedömningar tillåts göras i det enskilda fallet 
eftersom förutsättningar ser olika ut i olika delar av landet. 

Kommunen anser att bredbandsinfrastruktur är en, av flera, viktiga 
förutsättningar för att leva och bo bra i vår kommun. Det är för kommunen 
tydligt, inte minst med tanke på pandemin, att fiberinfrastruktur på allvar 
hanteras som en samhällsviktig infrastruktur och att digitaliseringens verktyg 
ses av oss som en möjlighet. 

Det kommunala bolaget El- och Stadsnät har bidragit till en god utbyggnad 
av kommunikationsnät både i tätort och på landsbygd. Kommunens 
administrativa gränser blir mindre relevant med hänsyn tagen att beakta en 
effektiv utbyggnation samt en effektiv drift. Att det byggs samt driftas 
effektivt är viktigt för alla bolag inom denna bransch för att möjliggöra 
ekonomisk hållbarhet av kritisk infrastruktur. För Karlstads kommun är det 
viktigt att det byggs för alla, även på mer otillgängliga områden. Kommunen 
har en hög ambition om utbyggnation för att bidra till samhällsutveckling av 
vår kommun. 

Det är positivt att det i promemorian föreslås att utbyggnad av nät ska ske på 
samma sätt som i den egna kommunen. Till det vill kommunen lägga till 
"driftas" på samma sätt som inom den egna kommunen. Vår enda möjlighet 
är att skapa en verksamhet med god kontroll inklusive standarder i syfte att 
erbjuda marknaden ett kommunikationsnät av hög kvalitet och hög 
tillgänglighets grad. Detta kan endast ske "på samma sätt". 
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Vår regions motor 

Karlstads kommun kan även ses som en motor i regionen Värmland. Ett 
undantag från lokaliseringsprincipen anses positivt för att kunna bidra till 
effektiv byggnation samt effektiv drift även inom gränsande områden 

Förbudet mot förvärv av befintliga nät kan försvåra utbyggnationen 

Karlstads kommun anser att beslutet om att utbyggnaden inte ska omfatta köp 
av nät omvärderas. Det finns så kallade öar av nät från olika nätägare. För en 
framtida och effektiv drift, även med tanke på en hög kontroll och 
tillgänglighetsgrad, så kan man tänka sig att en större nätägare i ett område 
bör förvärva dessa öar därmed förtäta sitt fiberområde. Detta gäller inte minst 
fiberföreningar. Kommunen anser således att köp av nät bör vara tillåtet att 
förvärva befintlig fiberinfrastruktur inom det geografiska område där 

utbyggnad i egen regi skulle vara tillåtet. 

De kommunala stadsnäten agerar på en marknad i full konkurrens. 
Kommunala stadsnät bör kunna agera på lika villkor som övrig marknad 
vilket inkluderar möjligheten att vara lönsamma även över tid. 

Anm: detta remissvar är avgivet som ett ordförandebeslut i enlighet med 
punkten 5.1.6 i kommunstyrelsens delegeringsordning 


