
 

Postadress: 

Regionens hus 

455 44 Göteborg 

 

Besöksadress: 

Bergslagsgatan 2 

411 04 Göteborg 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

regionutveckling@vgregion.se 

 

1 (2) 

Remissyttrande 
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Förslag om undantag från lokaliseringsprincipen 
för utbyggnad av kommunala bredbandsnät 

Yttrande 

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen anser att ett undantag från 

lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät skulle vara bra. 

Denna bedömning görs av följande skäl: 

• Fler hushåll och företag skulle nås av bredbandsutbyggnad i områden där 

en anslutning enklast görs från en annan kommun är där kunderna finns. 

• Möjligheten till konkurrens och därmed bättre villkor för anslutning i 

områden med tillräcklig efterfrågan skulle öka.  

• Med större utbyggnadsaktivitet i gränsområden mellan kommuner skulle 

sannolikheten öka för att de kommunala stadsnäten kunde koppla ihop 

sina nät, vilket i sin tur skulle leda till ökad robusthet och redundans i 

näten. En god robusthet och redundans mellan kommunala stadsnät är 

viktigt inte bara för kommunerna själva utan även för att det påverkar 

nätstrukturen på regional nivå. 

• Även om kommunala stadsnät redan idag kan verka i andra kommuner 

genom avtal och gemensamt ägande, skulle förslaget förenkla en effektiv 

utbyggnad i många fall där kommunerna har olika behov eller har kommit 

olika långt i sin bredbandsutbyggnad. 

Övriga synpunkter: 

• Kravet på viss närhet till befintligt nät bör inte göras alltför snävt. Det kan 

begränsa antalet fall där det vore logiskt och lämpligt för en kommun att 

bygga ut sitt nät i en annan kommun. Det kan förekomma fall där ett 

kommunalt stadsnät behöver dra en fibersträckning genom en annan 

kommun för att koppla ihop olika delar av sitt nät. Att inte kunna bygga en 

sådan sträcka eller att inte kunna ansluta kunder i närheten av denna nya 

sträckning vore orimligt. 

• Många kommuner bedriver gemensam verksamhet inom bland annat VA 

och räddningstjänst. Av säkerhetsskäl vill man då ofta ha egen rådighet 

över den fysiska IT-infrastrukturen inte minst för att kunna verka i ödrift 

då Internet som tjänst ligger nere. Om en av dessa kommuner har ett 

kommunalt stadsnät och inte den andra, måste den kommun som har det 

kunna bygga ut nätet och ansluta byggnader i den andra kommunen 

oavsett var inom kommunen de ligger.  

• Drift av elnät är också beroende av en fungerande IT-kommunikation. 

Kommunala elnätsbolag verkar inom sina koncessionsområden vars 

gränser ofta inte stämmer överens med kommungränserna. Elnätsbolagen 
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måste kunna nå sina egna anläggningar via kommunala stadsnät oavsett i 

vilken kommun de ligger och oavsett vilken kommun som äger det 

kommunala stadsnätet. 

• Konkurrens från kommunala bolag nämns ofta som något negativt med 

hänvisningen till konkurrenslagen. Men i områden där privata 

bredbandsaktörer har en dominerande ställning kan konkurrenstryck från 

en kommunal aktör öka på hastigheten i bredbandsutbyggnaden och verka 

positivt på marknadssituationen. Konkurrens är bra både där kommunala 

bolag utmanas av privata aktörer, men också tvärtom, vilket det finns 

många exempel på. 

• Något krav på självkostnad vid utbyggnad i annan kommun bör inte finnas 

i regelverket. Dels eftersom verksamheten enligt förslaget ska bedrivas på 

samma villkor som i den egna kommunen, dels eftersom konkurrensen på 

marknaden ska förhindra att oskäliga priser och villkor tillämpas i 

verksamheten. 

• Förslagets skrivning om krav på en viss associationsform är olämplig. 

Kommunala stadsnät drivs oftare än el- eller fjärrvärmeverksamhet i 

kommunal förvaltning, inte minst i små kommuner. Ett krav på att 

verksamheten ska bedrivas i ett bolag, förening eller stiftelse skulle 

begränsa möjligheten till en effektiv utbyggnad på ett onödigt sätt.  
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