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HÄSSLEHOLMS KOMMUNS SVAR PÅ KONKURRENSVERKETS SKRIVELSE MED DNR
749/2015

Fråga 1
Utveckla, utöver vad som anges i skrivelsen, skälen till varför Hässleholms kommun vägrar att ingå nya
markavtal med och ge grävtillstånd till privata aktörer för nedläggning av fiber.
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INLEDNING

I det alltmer digitaliserade samhället ställs allt högre krav på väl fungerande digitala
kommunikationer. Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen är minst lika viktig som annan
samhällelig infrastruktur såsom vatten och avlopp, el, vägar och kollektivtrafik. För den som bor
avlägset och inte i en tätort får den digitala kommunikationen en avgörande betydelse. Fiber blir
således viktigt för att kommunernas invånare ska kunna ta del av dagens och framtidens tjänster
inom sjukvård, utbildning, företagande, forskning och utveckling etc. Dessutom väntas efterfrågan
på digitaliserade välfärdstjänster inom vård och omsorg bli än större framöver.
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HÄSSLEHOLMS KOMMUNS FIBERPROJEKT UTGÅR FRÅN TRE
VIKTIGA UTBYGGNADSKRITERIER

I november 2009 fastslog regeringen Bredbandsstrategi för Sverige (”Bredbandsstrategin”).1
Bredbandstrategin fastslår bland annat att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Kommunen delar fullt ut regeringens syn på att
bredbandsfrågan är mycket viktig. År 2012 höjde Region Skåne detta mål till att omfatta 95 procent
av alla hushåll och företag, Hässleholms kommun (”Kommunen”) har antagit detta mål.2
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Bredbandsstrategi för Sverige, dnr N2009/8317/ITP.
Vad gäller antalet hushåll som kvarstår att ansluta hänvisas till svaren på fråga 9.

Nedanstående tre utbyggnadskriterier har styrt framtagningen av planen för fiberetableringen i
Kommunen.
1.

Hela kommunens ska omfattas

2.

Likvärdig anslutningsavgift i hela kommunen

3.

Öppet nät

Vad avser det första kriteriet vill Kommunen med detta mål tydliggöra att Kommunen inte
begränsar utbyggnaden till enbart tätorterna. Hela Kommunen ska inkluderas i
bredbandsutbyggnaden. I Hässleholm blir det kravet särskilt viktigt, då landbygden är levande
och tätorterna är förhållandevis små. Således bör utbyggnaden ses som en helhet och Kommunen
avser att tillhandahålla tillgång på fiber i såväl tätort som på landsbygd.
Avseende det andra kriteriet har den styrande principen varit att oberoende av var i Kommunen
man bor ska kommuninvånarna få en likvärdig anslutningsavgift till fibernätet.
Anslutningsavgiften för fiberanslutning fastställdes till 19 000 kr inkl. mervärdesskatt vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2015 § 87. Faktorer som tagits i beaktande är bl.a.
bedömd anslutningsvilja och förmåga för privata hushåll att investera i en fiberanslutning.
Vidare har Kommunen under hösten 2015 arbetat med en kostnadskalkylering av hur mycket det
kostar att bygga ut fiber till samtliga adresser i Kommunen. Kostnadskalkyleringen har gjorts i
form av en simulering där befintliga fibernät och fastigheter har använts som indata. Därefter har
en nätplanering och grovprojektering till varje fastighets gjorts. Trots att simuleringen ännu inte är
färdigställd visar de preliminära resultaten att den totala kostnaden för att fiberansluta samtliga
fastigheter i Kommunen ligger omkring 520 miljoner kr. Kostnadssimuleringen visar också att det
är betydligt dyrare att fiberansluta en fastighet på landsbygd. En landsbygdsfastighet i Kommunen
är tre gånger så dyr att ansluta jämfört med en tätortsfastighet. En adress som kostar omkring 16
000 kr att ansluta i tätort, kostar i genomsnitt ca 50 000 kr att ansluta på landsbygd. Vidare innebär
de befintliga bidragssystem som finns inte någon avsevärd lättnad i investeringsbudgeten. Avsatta
medel i nuvarande bidragsperiod inom ramen för EU:s landsbygdsprogram uppgår till ca 193
miljoner kr för hela Skåne län. Antaget att Kommunens andel är proportionerlig med
befolkningens storlek skulle den del som går till utbyggnad av fiber på landsbygd i Kommunen
uppgå till ca 7,5 miljoner kronor. Kommunens invånare utgör ca 3,8 procent av det totala antalet
invånare i Skåne län.
Avseende det tredje kriteriet ska svartfibern kunna hyras av alla aktörer på likvärdiga villkor. Det
är i själva verket på det viset att där Kommunen avser att erbjuda fiberförbindelser finns en garanti
för likvärdiga konkurrensvillkor. Varje marknadsaktör som önskar ska kunna få tillgång till
fiberförbindelse på marknadsmässiga villkor. 3

3

Kommunen befinner sig således längst ner i värdekedjan och tillhandahåller enbart svartfiber.
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Vidare framgår av ingivet svar och karta till fråga 7 och 8 att Kommunen enbart äger 5,4 procent av
den totala marken i kommunen. Det är således inte nödvändigt att anlägga fiber i av Kommunen
ägd mark för att anlägga ett nät i kommunen. Vidare är det inte ens obligatoriskt för en kommun i
Sverige att äga mark. Den mark som ägs av Kommunen ligger i och i anslutning till tätorterna i
kommunen, m.a.o. äger Kommunen i princip inte någon mark ute på landsbygden. IP-Onlys
påstående om att man skulle vara intresserad av att bygga ut fiber i hela Kommunen motsägs av
detta faktum eftersom Kommunen inte äger någon mark på landsbygden och det kan därmed inte
vara någon fördel att få markavtal med Kommunen i dessa delar.
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IT&TELEKOMFÖRETAGENS PÅSTÅENDE ATT DET FINNS PRIVATA
AKTÖRER SOM HAR VISAT INTRESSE

Den 12 februari 2015 träffade Hässleholms kommunstyrelse representanter från IP-Only AB (”IPOnly”). På detta möte medverkade följande personer från kommunstyrelsen; Lena Wallenthein
(kommunstyrelsens ordförande), Mats Sturesson (kommunalråd), Pär Palmgren (oppositionsråd)
och John Palmqvist (IT-chef).4
Under detta möte redogjordes för Kommunens tre utbyggnadskriterier (se ovan). IP-Only
framförde att bolaget inte kunde tillgodose kriteriet om att alla fastighetsägare ska beredas
möjlighet att anslutas, inte heller kunde IP-Only tillgodose kriteriet om en likvärdig
anslutningsavgift.
Vidare redogjorde IP-Only för att vid andra etableringsprojekt som de haft på landsbygden har
deras anslutningsavgift legat någonstans mellan 50 000–60 000 kr, dvs. ca tre gånger så hög som
den av Kommunen beslutade avgiften om 19 000 kr.
Avgörande för beslutet att Kommun själv ska etablera fiber har således varit att inga privata
aktörer har visat intresse för en utbyggnad i hela Kommunen, inte heller har det funnits ett intresse
av att tillgodose kriteriet om en likvärdig anslutningsavgift.
Mot bakgrund av vad som framkommit under ovan nämnda möte är Kommunens uppfattning att
IT&Telekomföretagens påstående om att det finns privata aktörer som har visat intresse för
samverkan kring fiberutbyggnad omfattandes 95 procent av Kommunens invånare direkt felaktigt.
IP-Only har inte visat något sådant intresse. Att IP-Only inte har visat intresse för en fullskalig
fiberetablering i Kommunen med en likvärdig anslutningsavgift innebar vidare att Kommunen
gjorde bedömningen att det är osannolikt att marknaden själva kommer att etablera fiber för alla i
Kommunen eftersom detta i princip inte sker på någon annan plats i Sverige heller.
Vidare har IP-Only meddelat att man avser att investera omkring 180 miljoner kr avseende
bredbandsutbyggnad i Kommunen. Antaget en genomsnittskostnad om ca 25 000 kr per anslutet
4

IT&Telekomföretagens påstående om att Gunilla Liljekvist deltog på mötet den 12 februari 2015 stämmer inte.
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hushåll skulle detta räcka till ca 7 000 hushåll. Detta innebär att ca 10 000 hushåll återstår att
ansluta.5
Om privata aktörer, såsom IP-Only, enbart etablerar fibernät i de lönsamma delarna av nätet i
tätort men av affärsekonomiska skäl väljer att inte etablera fiber i de mer kostsamma delarna på
landsbygden blir den naturliga följden att de mindre lönsamma hushållen inte ansluts till ett
fibernät. I takt med allt fler samhällstjänster digitaliseras är behovet av högkvalitativ fiber
förmodligen ännu större på landsbygden än i tätorten. Om marknadens aktörer fragmentiserar
utbyggnaden av fiber på ett sätt som innebär att utbyggnaden på landsbygden blir dyrare än vad
den behöver vara, återstår frågan om vem som ska ta ansvar för fiberetableringen på landsbygden.
Om fibernät på allvar ska betraktas som jämställd med övrig nödvändig infrastruktur såsom elnät,
fjärrvärme och VA-nät bör man också ställa sig frågan om samhället skulle acceptera att dessa
nödvändiga infrastrukturer enbart byggdes ut där det är lönsamt för en privat aktör att göra en
sådan utbyggnad. Inte heller kan det förväntas av landets kommuner att enbart etablera fiber i de
olönsamma delarna av landet.
Mot IP-Onlys vilja om att enbart etablera fiber i de lönsamma delarna av Kommunen står
Kommunens mål om att alla ska ha tillgång till bredband till samma kvalitet och pris. Om
Kommunen tvingas att bara få bygga ut de olönsamma delarna av nätet blir detta ekonomiskt
ohållbart för Kommunen och Kommunen kan då inte uppnå sitt mål om att alla ska ha tillgång till
bredband till samma kvalitet och pris. Om externa aktörer enbart etablerar fiber i de lönsamma
delarna av kommunerna utesluts kommunernas möjligheter att etablera fiber utifrån samhällets
behov till hela kommunen.
Kommunen anser inte att det är rimligt att Sveriges kommuner förväntas investera i enbart de
olönsamma delarna av landet medan externa aktörer investerar i de lönsamma delarna för att
kunna vinstmaximera.6 När landsbygden inte kan få tillgång till högkvalitativ fiber genom
marknadens försorg på grund av det inte är lönsamt för externa aktörer att göra en sådan
utbyggnad har kommunerna ett intresse av att bygga utifrån samhällets behov. Kommunerna kan
således genomföra en fiberutbyggnad som gynnar hela kommunens invånare vilket marknadens
privata aktörer inte är intresserade av.
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I denna del hänvisas även till svar på fråga 9.
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Under våren 2013 blev det känt att riskkapitalistföretaget EQT skulle investera 25-30 miljarder kronor i de fiberbaserade

stadsnäten, både genom att köpa befintliga nät och genom att anlägga ny infrastruktur (se SOU 2014:21 s. 132-133). Vidare
förvärvade EQT under 2013 91 procent av aktierna i IP-Only och fick därmed tillgång till ett högkapacitetsfibernät som
förbinder Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Malmö och Göteborg. EQT har därmed lagt grunden för ett
transportnät som behövs för att på sikt kunde binda samman förvärvade stadsnät. Föresatsen är, enligt EQT, att skapa en
ledande och oberoende operatör av öppna fibernät i Sverige. För att sammanfatta vad som nyss anförts kan det konstateras
att EQT:s inträde på marknaden har inneburit att det har blivit nytt fokus på bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor.
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KOMMUNENS FIBERETABLERING BERÖR ETT ALLMÄNINTRESSE

IT&Telekomföretagen ifrågasätter att det skulle ligga inom den kommunala kompetensen att
säkerställa att bredbandsmålen uppnås. Inledningsvis får klargöras att det inte finns några
specialförfattningar som definierar vilka verksamheter en kommun får bedriva på området för
etablering av fiber. Kompetensfrågan får således bedömas utifrån de allmänna
kompetensbestämmelserna i kommunallagen (1991:900) (KL).
2 kap. 1 § KL, som anger ramen för den kommunala kompetensen (dvs. de kommunala
befogenheterna), stadgar att kommunerna själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt
intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar och som inte ska
handhas enbart av staten, en annan kommun, ett landsting eller någon annan. För att en kommun
ska anses ha rätt att engagera sig i en viss verksamhet krävs att det är av allmänt intresse att så sker.
Bedömningen av allmänintresset grundas i om kommunens befattning med angelägenheten är
lämplig, ändamålsenlig och skälig. Detta är en generellt skrivning, som lagstiftaren har överlämnat
till praxis att klargöra.
Att tillhandahålla fiber av hög kvalitet till samtliga invånare och andra intressenter i en kommun
är utan tvekan en angelägenhet av allmänt intresse. Det är tillräckligt att konstatera att då nästintill
alla samhällsfunktioner är beroende av effektivt bredband så är tillhandahållandet av fiber en
angelägenhet av allmänt intresse. Kommunens medborgare och företag är beroende av att såväl
man själv som de offentliga institutionerna man kommer i kontakt med har ett effektivt
bredbandssystem.
Regeringen har i sin bredbandsstrategi uttalat att år 2015 bör 40 procent och år 2020 bör 90 procent
av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s.
Enligt statistik från PTS har enbart 15 procent av hushållen i Kommunen tillgång till fiber med
möjlighet till 100 Mbit/s, se bilaga 1. Kommunen ligger följaktligen långt ifrån de mål som
regeringen har ställt upp och den låga siffran för täckning av effektivt bredband visar att privata
alternativ inte har stått för och inte kan förväntas stå för en utbyggnad i sådan takt att målen
uppfylls.
Vad gäller IT&Telekomföretagens påstående om privata alternativ kan det konstateras att dessa i
sig finns (Kommunen har idag markavtal med Skanova, Tele2, TDC och Hessleholm Network)
men att dessa inte tar ett helhetsansvar för en fullskalig fiberetablering i Kommunen. Inte heller IPOnly har varit beredda att ta ett helhetsansvar för fiberutbyggnaden i Kommunen. Marknadens
agerande har som på många andra håll inte visat sig tillräckligt för att de av regeringen fastställda
målen ska nås. Vidare riskerar marknadens agerande att leda till en ökning av den digitala klyftan,
följande har uttalats i regeringens bredbandsstrategi7:
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Regeringens bredbandsstrategi s. 19.
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”En annan fråga som aktualiseras är den s.k. digitala klyftan. Intresset för att göra investeringar är
större i tätbebyggda områden medan utmaningen är större i de glest befolkade delarna av landet där
förutsättningarna för att bygga ut ny infrastruktur och att uppgradera tekniken är sämre. På
landsbygden dominerar bredband via det fasta telenätet. Detta nät håller delvis på att avvecklas
eftersom gamla och uttjänta delar av nätet ger alltför höga driftskostnader. De allra flesta kommer
att kunna få mobilt bredband genom marknadens försorg men det finns risk att antalet företag och
hushåll som saknar tillgång till bredband med god kapacitet och kvalitet kan växa. En annan
utmaning är att skillnaden kan öka mellan en majoritet som har tillgång till snabbt bredband och
hushåll och företag i andra områden som får hålla till godo med betydligt långsammare bredband.
Andelen tjänster på Internet som inte kan utnyttjas av dem med långsammare bredband riskerar
därmed att öka.”
Genom Kommunens fiberetableringsplan blir det möjligt att förse orter som idag inte har och
heller inte inom en rimlig framtid kan förväntas få kvalitativt bredband med bredband i linje med
regeringens uttalade mål. Kommunfullmäktiges beslut den 25 maj 2015 § 71 avser följaktligen en
angelägenhet av allmänt intresse.
Vad gäller tillhandahållande och bedrivande av bredbandsverksamhet inom den egna kommunens
gränser har förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 10045-13 slagit fast följande:
”Enligt förvaltningsrättens mening finns det ett allmänt intresse av att kommuner investerar i
utbyggnad av bredband och bistår kommunmedlemmarna med bredband av hög kvalitet. Det får
således anses ingå i kommunens allmänna kompetens att bedriva och tillhandahålla
bredband…Såvitt framgår har de privata alternativen inte samma täckningsgrad som bolaget. Det
förhållandet att det finns privata aktörer på delvis samma marknad som bolaget medför enligt
rättens mening inte att kommunen är förhindrad att befatta sig med verksamheten (jfr RÅ 1975 Ab
327).”
Av nyss nämnda dom kan således konstateras att ägande av fast bredbandsstruktur anses vara
kompetensenligt då det är av allmänt intresse att kommuner bistår med bredband av hög kvalitet.
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PRINCIPIELLT VIKTIG FRÅGA FÖR HELA LANDET

I regeringens digitala agenda från 2011 kan bl.a. följande utläsas 8:
”Inom demokratiområdet ska it vara ett stöd för medborgardialog samt bidra till att öka
medborgarnas kunskap, samhällsengagemang, insyn och inflytande. Under de kommande åren
är det en gemensam utmaning för stat, kommun och landsting att utveckla användningen
av it som stöd i dialogen med medborgarna.” (s. 8)
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It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige.
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”För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster behövs en
grundläggande infrastruktur med väl fungerande elektroniska kommunikationer.” (s. 8)
”Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och
företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via
bredband. Detta innebär att 90 procent av alla hushåll och fasta verksamhetsställen bör ha tillgång
till 100 Mbit/s senast 2020. År 2015 bör 40 procent av hushållen och de fasta
verksamhetsställena ha tillgång till 100 Mbit/s.” (s. 9)
”För att det vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster behövs en
grundläggande infrastruktur med väl fungerande elektroniska kommunikationer.” (s. 17)
”Det offentliga har en betydande roll som beställare av tjänster men har också ett ansvar
för att skapa goda förutsättningar för utveckling av tjänster och etablering av
infrastruktur.” (s. 18)
Vad som nyss anförts i kombination med vad som ovan anförts visar tydligt att tillhandahållande
av effektivt bredband entydigt är allmänintresse. Det ligger inom den kommunala kompetensen att
agera inom bredbandsområdet.
Det är i och för sig korrekt att det såväl i regeringens digitala agenda och i olika typer av dokument
från t.ex. PTS och Konkurrensverket uttalas att utbyggnaden av infrastrukturen i första hand bör
ske av marknadens aktörer. Detta är emellertid inte detsamma som ett förbud för kommuner att
agera som anläggare och innehavare av infrastrukturen med eventuellt tillhörande agerande som
uthyrare av fiber etc. Istället är det så att det anges att kommunerna bör agera när
marknadsaktörerna inte förmår att tillhandahålla en full utbyggnad. 9
Som redovisats ovan utgörs grunden för Kommunens agerande just av det faktum att marknaden
inte har tillhandahållit och inte heller kan förväntas tillhandahålla en tillräcklig utbyggnad av
infrastruktur för att Kommunen ska kunna nå de av regeringen fastställda målen. Att inte uppnå
målen kan få negativa följder för närmast all verksamhet inom Kommunen; t.ex. riskerar
Kommunens service till invånare och företag bli sämre vilket i sin tur riskerar att minska
Kommunens attraktionskraft vilket i sin tur kan leda till nedåtgående spiral i olika avseenden.
Faktum är att det finns ett reellt och grundläggande behov av att få till stånd en heltäckande
utbyggnad av bredband inom kommunen och genom de fattade besluten har Kommunen tagit sitt
ansvar, såväl i förhållande till sin egen verksamhet, boende och företag samt i förhållande till de
nationella och regionala målen avseende bredband.
Kommunens beslut om att inte ingå ytterligare markavtal med privata aktörer är heller inget unikt.
Stockholms stad beslutade redan 1995 att enbart ge Stokab AB (”Stokab”) ensamrätt att nyförlägga
kanalisation i Stockholms innerstad. Stokab tillhandahåller således obegränsad tillgång till fiber i
9

Se t.ex. Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet, s. 6 (PTS, Konkurrensverket, SKL).
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den innersta delen av stadskärnan i Stockholm. Svartfibern kan hyras av alla privata aktörer på
likvärdiga villkor. Vidare garanterar Stockholms kommun obegränsad tillgång på fiber vilket
innebär att nya operatörer kan träda in på marknaden utan att själv behöva investera i ett kostsamt
ledningsnät eller hyra nät av sina konkurrenter. Stockholms stad har säkrat tillgången till
infrastrukturen i mark för telekomföretagen samtidigt som ingreppen i gatumarken (grävningar,
schakt, m.m.) begränsas. På så sätt förebygger Stockholms stad såväl en bristsituation på fiber, som
ojämlik konkurrens mellan operatörer/tjänsteleverantörer.
I likhet med Stockholmsexemplet innebär den begränsade rätten att förlägga fibernät i Kommunen
inte ett sådant tillträdeshinder innebärande att nya aktörer förhindras att etablera sig i Kommunen.
Tvärtom innebär effekten av tillvägagångssättet att allt fler aktörer kan etablera sig varvid
konkurrensen kan stärkas.
Som exempel på andra kommuner där kommunen, på ett med Hässleholm likartat sätt, själv har
tagit initiativ till fiberutbyggnad på grund av bristande intresse från marknadens aktörer kan
nämnas Vellinge kommun och Ljungby kommun.
Vidare gör IT&Telekomföretagen stor sak av Marknadsdomstolens dom i mål nr A 1/13. Vad
IT&Telekomföretagen inte anför i sin skrivelse är att resning begärts i målet. I resningsansökan till
Högsta förvaltningsdomstolen gör Räddningstjänsten Dala Mitt (”RDM”) gällande att det i målet
har förekommit grovt rättegångsfel – jäv – som kan antas ha inverkat på målets utgång. I avvaktan
på att Högsta domstolen ska ta ställning till RDM:s resningsansökan bör de slutsatser som
IT&Telekomföretagen drar utifrån Marknadsdomstolens avgörande i ovan nämnda mål inte
tillmätas någon betydelse.
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SÄRSKILT ANGÅENDE KONFLIKTLÖSNINGSREGLERNA

Konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § 1 st. p. 1 Konkurrenslagen (2008:579) (”konkurrenslagen”)
reglerar två olika situationer. Dels kan särskilda ageranden från det allmännas sida förbjudas, dels
kan kommuner och landsting förbjudas att bedriva viss verksamhet. Konfliktlösningsregeln
innebär således att staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i offentlig säljverksamhet
tillämpa förfaranden som snedvrider eller är ägnade att snedvrida förutsättningar för en effektiv
konkurrens på marknaden. Förbud ska också kunna meddelas om förfarandet hämmar eller är
ägnat att hämma förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens (3 kap. 27 § 1 st. p. 2
konkurrenslagen). Vidare framgår av 3 kap. 27 § 2 st. konkurrenslagen att ett förbud inte ska
meddelas om förfarandet är försvarbart från allmän synpunkt.
Av propositionen till nyss nämnda bestämmelser i konkurrenslagen framgår följande beträffande
bestämmelsen i 3 kap. 27 § 2 st. konkurrenslagen.
”[e]n väsentlig utgångspunkt för regeringen förslag är att det vid tillämpning av konfliktlösningsregeln
måste vara möjligt att ta hänsyn till andra allmänna intressen än konkurrensintresset som kan uppväga den
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konkurrenssnedvridning beteendet kan ge upphov till. Beteenden som kan försvaras från allmän synpunkt
bör alltså inte kunna förbjudas med stöd av konfliktlösningsregeln. Huruvida försvarbarhet föreligger eller
inte får prövas i det enskilda fallet.”10
Som ovan nämnts är Kommunens beslut om att inte ingå nya markavtal grundat i att ingen privat
aktör har visat intresse för att erbjuda fiberanslutning utifrån de kriterier Kommunen uppställt.
Vidare har kommunen inte kunnat efterkomma begäran om att teckna markavtal utan förenande
med villkor.
Att Kommunen beslutat att inte ingå markavtal med nya aktörer är inte otillåtet enligt 3 kap. 27 §
konkurrenslagen. Beslutet om att inte ingå nya markavtal snedvrider inte och/eller är inte ägnat
att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens i den mening som avses i 3 kap. 27 §
konkurrenslagen. Vidare menar Kommunen att beslutet att försvarbart från allmän synpunkt samt
förenligt med lag.
Att Kommunen inte avser att ingå markavtal med IP-Only är vidare inte synonymt med att
konkurrensen har begränsats eller hämmats då varje avvikelse från konkurrens inte omfattas av
förbud, utan det krävs att effekterna på konkurrensen påverkas på ett negativt sätt.11 Det bestrids
att så är fallet i förevarande situation.
Fråga 2

I skrivelsen anges att inget privat företag förklarat sig intresserat att få tillstånd ett heltäckande
fibernät i kommunen. Kommentera mot denna bakgrund uppgifterna i IP-Onlys två brev av den 7
och 14 oktober 2015 till bl.a. Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun.
Den 7 och 14 oktober 2015 tillställde IP-Only två brev till Hässleholms kommunstyrelse angående
den uppkomna situationen. Av breven framgår att IP-Only anser att Hässleholms
kommunfullmäktige inte har haft ett korrekt beslutsunderlag vad gäller det planerade fibernätet i
Kommunen. Detta trots att IP-Only vid mötet med Kommunen den 12 februari 2015 redogjorde för
att bolaget inte kunde tillgodose en heltäckande fiberutbyggnad i Kommunen och att bolaget inte
kan tillgodose kriteriet om en likvärdig anslutningsavgift. Att IP-Only i brev daterat den 7 oktober
hävdar att bolaget på mötet den 12 februari 2015 skulle ha sagt att bolaget är intresserade av en
heltäckande fiberutbyggnad i Kommunen synes inte vara en korrekt beskrivning av mötet.
Vidare har IP-Only i brev daterat den 14 oktober begärt att få träffa representanter från
Hässleholms kommunstyrelse. Av IT&Telekomföretagens skrivelse framstår det som att
Kommunen inte har fört någon dialog med IP-Only efter skrivelserna från den 7 och 14 oktober
2015, vilket inte heller stämmer. Det synes något märkligt att IT&Telekomföretagen i sin skrivelse
till Konkurrensverket har utelämnat information om att IP-Only och representanter från
10
11

Prop. 2008/09:321 s. 37.
Se MD 2015:12, se även Konkurrensverkets beslut 2015-12-09 Dnr 252/2015.
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Hässleholms kommunsstyrelse fört en dialog efter de av IP-Only översända skrivelserna till
Kommunen.
Den 19 november 2015 träffades IP-Only tidigare vd, Mikael Philipsson, Lena Wallentheim
(kommunsstyrelsens ordförande), Mats Sturesson (kommunalråd) och Bengt-Arne Persson
(kommunchef). Enligt uppgift beslutades inget vid detta möte. Mikael Philipsson framförde sina
åsikter och kommunstyrelsens representanter meddelade att Hässleholms kommunfullmäktiges
beslut står fast.
Fråga 6

Ange varför det tecknats markavtal och beviljats grävtillstånd för dessa aktörer.
Markavtalen har enligt begäran tillsänts Konkurrensverket. Dessa markavtal tecknades under en
tid då det framför allt var aktuellt med överföring genom koppar. Fiber var över huvud taget inte
aktuellt. Således avsåg dessa markavtal primärt nedläggning av koppar. Under 2000-talet har
varken Skanova, Tele2 eller TDC varit intresserade av villafiberetablering utan det har handlat om
att etablera transportfiber. Inte heller när det i mitten av 2000-talet tecknades avtal med Tele2 och
TDC var det aktuellt med villafiberetablering. Det är först efter 2010 som villafiberetableringen har
aktualiserats och påbörjats.
Då det har konstaterats att det inte finns privata aktörer som är beredda att ta ett ansvar för att alla
Kommunens invånare ska få tillgång till bredband till en likvärdig anslutningsavgift har
Kommunen beslutat att inte teckna några nya markavtal eftersom det skulle försvåra Kommunens
möjlighet att erbjuda bredband till hela Kommunen.
Majoriteten av Skanovas och Tele2:s beviljade grävtillstånd avser antingen åtgärder för att avhjälpa
fel eller utbyggnad av svartfiber till olika företag.
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