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Kastells värdering av den föreslagna lösningen för ett nytt svenskt Blåljus-
nät 

1 UPPDRAGET 

Kastell har ombetts att granska följande aspekter av de s.k. Blåljus-utredningarna1: 

(i) Möjligheten att tillförsäkra statlig rådighet i en nät-i-nät-lösning (dvs. en 

lösning där ett nytt blåljusnät etableras i samarbete med en kommersiell 

operatör).  

(ii) Bedömning av utredningens förslag utifrån konkurrensrättsliga aspekter.  

(iii) Bedömning av utredningens förslag ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv 

och vilka krav den upphandlingsrättsliga lagstiftningen skulle ställa på en 

nät-i-nät-lösning.  

Vi ger vår bedömning nedan.  

2 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

RÅDIGHET 

x Vi ifrågasätter om Utredningens slutsats att ett eget statligt nät ger bäst 

rådighet över infrastrukturen är korrekt. Det framstår för oss mer som en 

utgångspunkt för Utredningen snarare än en slutsats baserad på en djupare 

analys av vilken rådighet som är möjlig att uppnå i olika alternativa lösningar 

och en objektiv värdering av de skillnader i rådighet som de olika möjliga 

lösningarna innebär. 

                                                   
1 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet. Uppdrag om en utvecklad och säker 
kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar, 
(”Utredningen”) Ds 2017:7 samt tilläggsuppdraget Kommunikation för vår gemensamma 
säkerhet – ansvarsfrågor och samordning) (”Tilläggsutredningen”) (Ds). 
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x Utredningens förslag innebär i sig bristande rådighet för staten i olika av-

seenden. Det gäller framförallt i de delar där Utredningen föreslår att blåljus-

nätets behov ska täckas genom nationell roaming, respektive där utrustning 

ska placeras in i master som ägs av andra än staten. I dessa delar skulle 

staten – enligt vår bedömning - erhålla en större rådighet om en nät-i-nät-

lösning väljs.  

x Staten kan ha full rådighet över kärnnät och frekvenser även i en nät-i-nät-

lösning.  

KONKURRENSFRÅGOR 

x När en utökning av användarkretsen drivs av ekonomiska skäl, snarare än 

ett identifierat behov, finns en uppenbar risk att användarkretsen utökas på 

ett sätt som leder till reglerna om statligt stöd blir tillämpliga. Utredningen har 

inte vägt in den aspekten och det är en brist.  

x Förslaget att sälja överkapacitet i nätet på den kommersiella marknaden är 

olämpligt av följande skäl:  

o Från ett rent legalt perspektiv kommer en försäljning att skapa komp-

licerade gränsdragningsproblem från ett statsstödsperspektiv och 

konkurrenslagsperspektiv.  

o Från ett policyperspektiv är det olämpligt att staten agerar på en fullt 

fungerande konkurrensutsatt marknad. Det finns redan i dag förhål-

landevis många nätägare på den svenska mobilmarknaden. Att då 

bygga ytterligare ett nät framstår som olämpligt och ineffektivt.  

UPPHANDLING 

x Skälen som anförs i Utredningen för att det är möjligt att köpa nätet och 

driften utan upphandling i konkurrens är fullt ut lika tillämpliga på en lösning 

i samarbete med en kommersiell operatör som på den i Utredningen före-

slagna lösningen. Är det, som Utredningen funnit, möjligt att bygga upp ett 

nytt blåljusnät utan upphandling i konkurrens gäller den slutsatsen alltså 

även för en kommersiell operatör. 
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3 BAKGRUND  

Utredningen och Tilläggsutredningen har utvärderat och lämnat förslag på hur ett 

nytt svenskt Blåljus-nät (”Rakel 2.0”) bör se ut. Förslaget kan förenklat samman-

fattas enligt följande. 

Rakel 2.0 ska vara robust, långsiktig och göra det möjligt med anpassningar till 

teknikutvecklingen. Staten ska ha rådighet över Rakel 2.0 och den ska därför i så 

stor utsträckning som möjligt ägas av det offentliga och nyttja befintlig offentligt ägd 

infrastruktur. Utredningen definierar begreppet rådighet som faktisk förfoganderätt 

och egen kontroll, dvs. rätt och möjlighet att bestämma över, faktisk möjlighet att 

disponera.2  

Säkra statliga kärn- och stamnät med betydande fiber- och radiolänksinfrastruktur 

ska utvecklas, inklusive uppbyggnad/förtätning av statligt radioaccessnät. Staten 

ska också tilldelas ett eget utrymme om 2 x 10 MHz i 700-MHz-bandet som ska 

användas för Rakel 2.0.  

Den statligt ägda och kontrollerade mobilnätet kommer inte att kunna svara mot hela 

behovet vad gäller kapacitet och geografisk täckning. Staten ska därför samverka 

med en eller flera kommersiella operatörer genom inplaceringar och överenskom-

melser om s.k. nationell roaming (Rakel 2.0 anges därför vara en ”hybridlösning”). 

Utredningens slutsats är att behovet av statlig rådighet – i betydelsen offentligt ägd 

infrastruktur och för nätet tilldelade frekvenser – överväger identifierade nackdelar 

som högre kostnader, ökad känslighet för störning om bara ett frekvensband 

används, sämre möjligheter att följa den tekniska utvecklingen samt långsammare 

driftsättning. 

Enligt ett tilläggsuppdrag till Utredningen ska MSB vara beställare av Rakel 2.0 och 

Teracom ges i uppdrag att etablera lösningen och sedan stå för teknisk genom-

förande, drift, förvaltning, service och övervakning av den.3 Tilldelning ska ske utan 

upphandling i konkurrens.  

                                                   
2 Sid 172 Utredningen. 
3 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning (Ds).  
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Sammanfattningsvis anser Utredningen alltså att staten ska bygga ett helt nytt 

svenskt mobilnät och det främsta skälet till att just det alternativet förordas är 

rådighetsfrågan. Eftersom det kommer att finnas överkapacitet i nätet avser man att 

förbättra ekonomin i Rakel 2.0 dels genom att utöka kretsen av de som kan nyttja 

lösningen, dels sälja överkapacitet på kommersiell basis.  

4 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER 

Vi måste inledningsvis konstatera att vi saknar visst underlag som vi anser hade 

behövts för att värdera Utredningens slutsatser. Vi saknar primärt en utvärdering av 

det ”gamla” blåljusnätet Rakel i Utredningen. En djupanalys av de fördelar och 

nackdelar en separat statlig lösning inneburit i Rakel skulle ge ett bättre underlag 

för bedömning av om Utredningens prioritering av statlig rådighet framstår som väl 

övervägd.  

Det framstår också som att själva utgångspunkten att staten måste ha rådighet 

synes ha viss koppling – om än inte explicit – till de brister som uppdagats i samband 

med att Transportstyrelsen lade ut IT-drift på en extern aktör. I det sammanhanget 

är det värt att poängtera den utredning som granskat upphandlingarna och som 

nyligen redovisat sitt uppdrag4 inte kritiserat att IT-driften lades ut på en extern aktör 

utan hur det gjordes. Det primära är således att staten måste ha en tillräcklig 

kompetens som beställare, inte att känslig drift måste utföras av staten.  

5 FRÅGOR KRING RÅDIGHET 

5.1 Inledning 

Utredningens förslag bygger på att staten ska bygga ett helt nytt mobilt telenät 

baserat på ett begränsat spektrum i 700Mhz-bandet. Staten ska bygga ett eget kärn-

nät och transmissionen ska så långt möjligt ske i statligt ägd infrastruktur. I den mån 

den statliga infrastrukturen inte räcker till kommer den eventuellt att kompletteras 

med kommunal infrastruktur (dvs. stadsnät). 

                                                   
4 Granskning av Transportstyrelsens upphandling av IT-drift, Ds 2018:6.  
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Skälet till att Utredningen, trots att Utredningen själv identifierar nackdelar med den 

föreslagna lösningen, ändå förordar den är att man anser att endast en sådan 

lösning ger staten nödvändig rådighet över Rakel 2.0. 

Enligt vår bedömning saknas ett fullgott underlag för Utredningens slutsatser i två 

avseenden. 

Utredningen synes inte ta hänsyn till och bedöma betydelsen av att staten kommer 

att ha sämre rådighet över delar av Rakel 2.0 i den föreslagna lösningen än i en 

lösning upprättad i samarbete med en kommersiell operatör (en nät-i-nät-lösning). 

Det gäller transmission och tillgång till master men kanske främst vad avser de delar 

av behovet i Rakel 2.0 som avses lösas genom roamingavtal med en eller flera 

kommersiella operatörer. 

Utredningen har inte heller tagit hänsyn till eller bedömt de juridiska möjligheter som 

finns att tillförsäkra staten rådighet också i en nät-i-nät lösning upprättad i samarbete 

med en kommersiell aktör. 

Utan ett fullgott underlag i båda dessa avseenden kan inte utredningens slutsatser 

anses tillförlitligt underbyggda.  

5.2 Brister i statlig rådighet i Rakel 2.0 enligt förslaget 

5.2.1 Stamnät och övrig nätinfrastruktur 

Av Utredningen får man intrycket av att staten har befintlig infrastruktur som räcker 

till för Rakel 2.0. Det är såvitt vi förstår en felaktig bild. 

Staten, dess myndigheter och bolag förfogar över fibernät (Affärsverket svenska 

kraftnät, Teracom och Trafikverket) som kan bilda ett stamnät. Kommuner förfogar 

över stadsnät. Ingen offentlig aktör har emellertid självt något nät som ensamt kan 

svara för någon stor del av den fiberinfrastruktur som krävs för ett rikstäckande 

mobilnät.  

Om Rakel 2.0 i så stor utsträckning som möjligt ska byggas upp baserat på befintlig 

statlig och kommunal infrastruktur kommer det att bestå av ett lapptäcke av olika 

statliga och kommunala nätägares nät. 
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Det framstår av utredningen som att samordningen mellan olika aktörer i sig inte är 

ett problem så länge som dessa är i offentlig regi. Det finns skäl att invända mot en 

sådan slutsats och vi saknar här i vart fall en avvägning av riskerna med en lösning 

med många underleverantörer – om än offentligt ägda - jämfört med att använda så 

få underleverantörer som möjligt – oberoende av ägande. Ett nät som är byggt 

baserat på många nätägares nät innebär i sig sämre rådighet för staten än ett nät 

där ett mindre antal nätägare är inblandade. 

Härtill kommer att offentligt ägd infrastruktur inte ens sammantaget räcker till för ett 

rikstäckande näts behov. Vad gäller Rakel 1.0 är det nätet såvitt vi förstår till en 

ganska stor andel uppbyggt baserat på underleverantörsavtal med kommersiella 

aktörer. Detsamma kommer sannolikt att gälla även för Rakel 2.0 och det även i den 

av utredningen föreslagna lösningen. 

Det kommer alltså att krävas avtal mellan staten och ett antal nätägare vad gäller 

stam- och accessnät även i den av utredningen föreslagna lösningen. Någon förkla-

ring till hur rådighet för staten ska säkerställas i dessa avtal finns inte i utredningen. 

Vad som sagts här om transmissionsnätet gäller på motsvarande sätt för radio-

master som ska användas för Rakel 2.0 men som ägs av andra än staten, dess 

myndigheter och bolag. 

5.2.2 Roaming som komplement 

Vad gäller det separata radionätet är det tänkt att bestå av etablering i ett stort antal 

master och förfoga över ett frekvensutrymme om 2x10 Mhz i 700 Mhz-bandet. Det 

står av utredningen klart att denna utbyggnad inte täcker hela statens behov vare 

sig vad avser geografisk täckning eller kapacitet. 

För att tillgodose behovet kommer det nya nätet därför enligt utredningen att 

kompletteras med avtal om nationell roaming i ett eller flera kommersiella mobilnät. 

Vi saknar en bedömning i utredningen av hur statens rådighet över Rakel 2.0 är 

tänkt att säkerställas i de delar som ska lösas via sådana avtal. 
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Avtal om roaming bygger på en ”best-effort”-lösning med relativt oprecisa krav på 

servicekvalitet och servicenivåer (eng. Quality of Service, QoS, och Service Level 

Agreements, SLA). Det finns inte i nuläget avtalsmässiga eller tekniska lösningar för 

att tillförsäkra en hög servicekvalitet och höga servicenivåer i roaminglösningar.  

Slutligen innebär roaming att säkerheten i Rakel 2.0 blir sämre då trafiken i den 

delen går i helt publika nät utan några särskilda säkerhetslösningar av det slag som 

kan etableras i ett separat nät.  

Det finns sammantaget relativt starka invändningar att göra mot att använda natio-

nell roaming som komplement. Tyngden som ska tillmätas dessa invändningar beror 

självfallet på hur stor del av det nya blåljusnätet som kommer att vara beroende av 

roaming. Är det endast en begränsad del av trafiken som täcks via roaming, eller 

om roaming framförallt är tänkt som en redundanslösning är problemen med bristan-

de rådighet över kvalitet och servicenivåer kanske inte så bärande.  

Vi förstår det som att omfattningen av roaming är en ännu inte fullt ut avgjord fråga. 

Vi förstår det vidare som att omfattningen till viss del beror på hur mycket investe-

ringar som görs i det egna nätet. Om kostnaden för att bygga ut ett eget nät har 

underskattats kommer roaming – såvitt vi förstår – att användas i större omfattning. 

Givet den begränsade mängd frekvensutrymme som är tänkt att användas för det 

nya nätet kommer behovet av roaming att vara betydande vid större händelser där 

många användare kommunicerar i samma område. Vi noterar vidare den kritik som 

riktats mot Utredningens kostnadsestimat för utbyggnad av ett eget nät. Samman-

taget finns det skäl att anta att roaming kommer att utgöra en inte obetydlig del av 

den lösning som Utredningen förordar.   

Sammanfattningsvis ser vi en uppenbar brist i att utredningen (i) inte tydligt angivit 

hur stor del av det nya nätet som kommer att utgöras av roaming och (ii) inte utrett 

möjligheterna och riskerna med att förlita sig på roaming.  
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5.3 Statlig rådighet i en lösning byggd i ett närmare samarbete med en 

kommersiell operatör 

5.3.1 Inledning 

Utredningen avfärdar en lösning byggd i samarbete med en kommersiell operatör. 

Samtidigt konstaterar man att en sådan lösning har ett antal fördelar. Enligt utred-

ningen kan en sådan lösning etableras billigare och snabbare samt ge möjlighet att 

utnyttja frekvenser i flera olika frekvensband. I det sistnämnda avseendet skulle 

detta bl.a. innebära en mer robust lösning som skulle vara svårare att störa ut. 

Skälet som utredningen anför mot ett avtal med en kommersiell operatör är främst 

att en sådan lösning inte skulle tillförsäkra staten tillräcklig rådighet över nätet. 

Samtidigt kan konstateras att utredningen inte går igenom de möjligheter som finns 

att säkerställa rådighet för staten i de olika delarna av nätet i en sådan lösning. 

Enligt vår bedömning finns det goda möjligheter att säkerställa en hög grad av 

rådighet för staten också i en lösning som byggs och drivs i samarbete med en 

kommersiell aktör. I vissa delar skulle staten kunna tillförsäkras en högre grad av 

rådighet i en sådan lösning än i den av Utredningen förordade. 

Frågor om rådighet aktualiseras dels i frågan om ägande av själva nätet (långsiktig 

rådighet), dels i den dagliga driften (kortsiktig rådighet). 

Nedan diskuteras möjligheterna för staten att uppnå rådighet i en lösning byggd och 

bedriven i samarbete med en kommersiell operatör för de olika delarna, kärnnät, 

frekvenser, stamnät och radionät. 

5.3.2 Rådighet över kärnnätet 

Utredningen fäster avgörande vikt att Rakel 2.0 ska byggas upp med ett separat 

kärnnät, som svarar för kommunikationslösningens centrala funktionalitet, inklusive 

användardatabas, certifikathantering, autentisering m.m. 

Såvitt vi kan bedöma kan staten tillförsäkras fullständig rådighet på såväl kort som 

lång sikt vad avser ett separat kärnnät också i en lösning som byggs upp och drivs 

i samarbete med en kommersiell operatör, vilket redogörs för nedan. 
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5.3.2.1 Långsiktig rådighet 

Vad gäller den långsiktiga rådigheten över den hård- och mjukvara samt information 

som kärnnätet består av respektive innehåller kan sådan rådighet säkerställas 

antingen genom att staten redan från början tillförsäkras äganderätten till dessa 

delar eller genom att staten ges en avtalad rätt att ta över äganderätten till dem om 

samarbetet upphör. På motsvarande sätt kan staten tillförsäkra sig långsiktig rådig-

het över de lokaler i bergrum etc. där kärnnätet finns på olika sätt. Ett exempel på 

hur det kan ske är genom ett långsiktigt hyresavtal. 

En annan möjlighet är att kärnnätet i dess helhet5, dvs. inklusive lokaler och perso-

nal, knoppas av till ett eget bolag som staten har rätt att överta aktierna i om sam-

arbetet upphör. Även en sådan lösning är relativt okomplicerad att konstruera på ett 

tillförlitligt sätt.  

5.3.2.2 Kortsiktig rådighet 

Vad gäller den löpande driften av kärnnätet (inklusive underhåll och reparationer) 

så är det avgörande att staten i sin beställarroll säkerställer krav på t.ex. säker-

hetsklassad personal och på rättigheter för staten vad gäller övervakning, kontroll, 

insyn (inklusive egen personal för särskilt känsliga uppgifter om så skulle anses 

nödvändigt). Sådana krav kommer rimligen att ställas även i den av Utredningen 

förordade lösningen men det finns inget som hindrar att sådana krav ställs och 

införlivas också i ett avtal med en kommersiell operatör.  

Att myndigheter i sin beställarroll ställer krav som ger staten rådighet i större eller 

mindre omfattning gäller även för övriga delar av en nät-i-nät-lösning. 

5.3.3 Rådigheter över frekvenser 

Enligt utredningen ska staten förfoga av 2×10 MHz i 700 MHz-bandet för Rakel 2.0. 

Enligt vår bedömning finns det inte något hinder mot att staten bibehåller rätten till 

samma frekvenser också i en lösning som byggs upp och drivs i samarbete med en 

kommersiell operatör.   

                                                   
5 Tillsammans med andra avskiljbara delar, se nedan. 
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På samma sätt som beskrivits ovan vad avser kärnnätet kan staten tillförsäkras 

långsiktig rådighet över det föreslagna frekvensutrymmet. Här t.ex. genom att frek-

venserna enbart upplåts med nyttjanderätt för den kommersiella aktören som en del 

av lösningen och i utbyte mot att Rakel 2.0 kan förfoga över prioriterat utrymme 

också i den kommersiella aktörens övriga frekvenser med de fördelar det innebär. 

I ett alternativ där tillgångar som används för Rakel 2.0 placeras i ett särskilt bolag, 

se ovan, kan exempelvis bolaget tilldelas frekvenserna. 

Det är också möjligt att tänka sig en lösning där staten inte tilldelas några ”egna” 

frekvenser utan tillförsäkras frekvensutrymme för Rakel 2.0 genom reglering, t.ex. 

genom villkor vid frekvenstilldelning som innebär skyldigheter för operatörerna i 

olika avseenden, t.ex. att upplåta utrymme i sina nät för Rakel 2.0.  

5.3.4 Rådighet över stamnät och övrig transmission 

Som framhållits ovan kommer det även i den av utredningen föreslagna lösningen 

att krävas avtal mellan staten och ett antal nätägare vad gäller stam- och accessnät. 

Någon förklaring till hur staten ska tillförsäkras rådighet vid avtal med nätägare 

utanför staten presenteras inte i Utredningen. 

Det framgår inte heller av utredningen varför inte staten skulle kunna tillförsäkras 

tillfredsställande rådighet över befintlig fast infrastruktur på annat sätt än genom 

statligt ägande. Som utredningen framhåller bör en ny kommunikationslösning som 

utgångspunkt utnyttja befintlig statlig och/eller kommersiell infrastruktur. 

Något bärande rådighetsskäl att låsa sig vid statligt ägd infrastruktur presenteras 

enligt vår uppfattning inte i utredningen. Utgångspunkten bör istället, enligt vår 

bedömning, vara att bygga en lösning som utnyttjar befintlig infrastruktur så bra som 

möjligt utan att ha statligt ägande som utgångspunkt. 

En utgångspunkt bör vidare, av de skäl som angivits ovan och givet de krav på 

säkerhet och kontroll Utredningen identifierat, vara att använda ett så begränsat 

antal nätägare som möjligt. Ju färre avtalsparter som är inblandade i den nya lös-

ningen desto lättare blir det, enligt vår bedömning, att uppnå största möjliga säkerhet 

och kontroll.  
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Statlig rådighet över de delar av stamnät och övrig transmission som utnyttjas för 

lösningen och som ägs av kommersiella operatörer kan säkerställas genom t.ex. 

långsiktiga hyresavtal för fiber. 

5.3.5 Rådighet över radionätet 

Enligt Utredningen ska ett nytt radionät etableras med inplacering av utrustning dels 

i ett antal befintliga statliga master, dels i ett antal av staten nyetablerade master 

(främst i glesbygd) dels ock genom inplacering i befintliga master ägda av kommer-

siella operatörer. Utredningen anger att denna infrastruktur inte räcker och föreslår 

att de behov som inte täcks av det nyetablerade statliga radionätet ska täckas 

genom roamingavtal med en eller flera kommersiella operatörer. 

Enligt vår bedömning bör en lösning där Rakel 2.0 etableras i samarbete med en 

kommersiell operatör kunna ge väl så god rådighet över radionätet som helhet som 

den av Utredningen förordade lösningen. 

Såvitt avser den av Utredningen förordade användningen av roaming så innebär 

den att staten frånhänder sig i princip all rådighet över delar av Rakel 2.0 medan 

staten har en hög grad av rådighet i de delar som ägs direkt av staten. 

I ett djupare samarbete med en operatör kan staten erhålla en hög grad av rådighet, 

t.ex. vad gäller möjligheten att övervaka trafiken och ha insyn i och inflytande över 

insatser i nätet såsom uppdateringar och dylikt, i hela radionätet. Givet en viss 

framförhållning kan staten bibehålla långsiktig rådighet genom att det går att byta 

samarbetspartner. Möjligheten att byta samarbetspartner kan dessutom förbättras 

genom regulatoriska krav i samband med frekvenstilldelning. 

Såvitt avser nyetablerade master i glesbygd kan vi vidare inte se något hinder för att 

staten tillförsäkras långsiktig rådighet över dem. På samma sätt som för kärnnät och 

frekvenser kan staten tillförsäkras äganderätten till dessa siter antingen direkt eller 

genom en rätt att överta dem om samarbetet upphör (genom att masterna placeras 

i ovan nämnt bolag eller på annat sätt). 
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6 KONKURRENS- OCH STATSSTÖDSFRÅGOR 

6.1 Inledning  

Att bygga ett helt nytt mobilnät är mycket kostsamt. Bl.a. för att förbättra ekonomin i 

Rakel 2.0 föreslår utredningen en utvidgning av kretsen av användare från dagens 

knappa 70 000 till cirka 100 000 användare. Användarkretsen beräknas därtill kun-

na öka ytterligare eftersom varje användare förväntas ha fler än ett abonnemang. 

För att ytterligare förstärka intäktssidan föreslår utredningen därtill att Rakel 2.0 dels 

ska erbjuda inplacering för kommersiella aktörer i nyetablerade siter, dels eventuellt 

sälja överkapacitet i nätet på kommersiell basis.  

När en stat väljer att agera på en marknad påverkar det marknadens funktionssätt. 

Utredningen har mycket knapphändigt vägt in påverkan på marknaden och lämplig-

heten av en sådan inblandning, vilket vi ser som en brist. Vi går igenom förslagens 

eventuella påverkan på marknaden nedan.  

6.2 Utvidgning av kretsen av användare 

EUs regler om statligt stöd slår fast vissa begränsningar på vad en stat kan göra på 

en marknad. Om staten – rent hypotetiskt – skulle inrätta en mobiloperatör och finan-

siera operatörens investeringar skulle den finansieringen omfattas av reglerna om 

statligt stöd. Det skulle innebära att finansieringsbeslutet underställs Europeiska 

kommissionen för förhandsgodkännande och det får antas att chanserna för att få 

godkänt för ett sådant stöd skulle vara mycket begränsande.  

Undantag från reglerna om statligt stöd medges dock under vissa förutsättningar om 

de tjänster som ska utföras är s.k. tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (s.k. 

SGEI-tjänster). Tjänster som över huvud taget inte är ekonomiska till sin natur, dvs. 

tjänster av allmänt intresse, faller helt utanför det statsstödsrättsliga regelverket.  

Rakel-systemet såsom det fungerar idag utgör en tjänst av allmänt ekonomiskt 

intresse eller möjligen till och med en tjänst av allmänt intresse (som inte omfattas 

av statsstödsreglerna). Ett Rakel 2.0 som vänder sig till samma användarkrets men 

även erbjuder datatrafik utgör också med stor sannolikhet en tjänst av allmänt eko-

nomiskt intresse (eller möjligen en tjänst av allmänt intresse). Utvidgas däremot 
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kretsen av användare innebär det att den bedömningen kan ändras. Hur stor sanno-

likheten för detta är beror på vilka ytterligare användare som inkluderas och bevekel-

segrunderna för att utöka kretsen. Utredningen är på den här punkten relativt vag. 

Det är därför svårt att värdera hur troligt det är att något statsstödsrättsligt regelverk 

blir tillämpligt på utökningen av användarkretsen. Klart är i vart fall att den frågan 

måste analyseras innan man i ekonomiska kalkyler räknar in intäkter från en vidare 

krets. Det har – såvitt framgår – inte gjorts i utredningen och det är enligt vår mening 

en brist.  

Avslutningsvis bör det också betonas att en vid och löst definierad målgrupp för 

Rakel 2.0 kan medföra att tjänsten anses ”allmänt tillgängliga” i nätneutralitets-

förordningens6 bemärkelse. Om tjänsten är allmänt tillgänglig, och tjänsten därmed 

är en internetanslutningstjänst i förordningens mening, blir reglerna om nätneutra-

litet tillämpliga. Det i sin tur leder till att möjligheterna att prioritera trafik begränsas 

avsevärt. Även detta är alltså ett skäl att vara återhållsam vid utvidgningen av 

användarkretsen.  

6.3 Försäljning av överkapacitet till marknaden  

Utredningen föreslår vidare att Rakel 2.0 ska agera på en kommersiell marknad på 

två sätt: dels ska inplacering erbjudas kommersiella operatörer i de nya siter som 

etableras, dels ska man eventuellt sälja överkapacitet på marknaden.  

Vi har inget att invända mot det första förslaget om att erbjuda kommersiella opera-

törer att samlokalisera i nya siter som etableras. Det framstår tvärtom som rimligt att 

staten – i den mån etablering görs – även erbjuder tredje part möjlighet till inplacering 

i dessa. Viktigt i sammanhanget är att det inte föreligger någon direkt konkurrens på 

de lokala marknaderna för mast-etablering i glesbygd. En eventuell marknads-

störande effekt av statens etablering torde därmed bli tämligen begränsad så länge 

inplacering erbjuds på icke-diskriminerande villkor, vilket vi förutsätter blir fallet. 

Detsamma gäller dock inte för förslaget att förbättra ekonomin i den föreslagna lös-

ningen genom att sälja eventuell överkapacitet på marknaden. Här skulle ett statligt 

Rakel 2.0 agera längre ut i värdekedjan, dvs. närmare marknaden. Rakel 2.0. skulle 

                                                   
6 Förordning 2015/2120 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning […]. 
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i konkurrens med befintliga nätägande mobiloperatörer sälja mobil access och 

samtalsoriginering (dvs. mobila grossistprodukter). Förslaget innebär med andra 

ord att en offentligt ägd aktör konkurrerar med befintliga nätägande operatörer.  

I det sammanhanget bör noteras att det redan i dagsläget finns jämförelsevis många 

nätägande operatörer på den svenska marknaden. Att då etablera en ny aktör som 

agerar på marknaden med ett nät som helt finansierats av statliga pengar framstår 

som policymässigt mycket tveksamt. Viktigt att väga in är också att den svenska 

mobilmarknaden kännetecknas av mycket hård konkurrens där utbyggnad och 

yttäckning är viktiga konkurrensmedel. Det har under de senaste åren lett till en ökad 

utbyggnadstakt även i glesbygdsområden.7 Att en offentlig aktör ger sig in på den 

marknaden riskerar att hämma investeringsviljan bland kommersiella operatörer. 

Områden som skulle kunna ha blivit föremål för kommersiella etableringar kommer 

sannolikt inte att bli det om en statlig aktör etablerar sig där och säljer överkapacitet. 

Effekterna i denna del skulle kunna bli relativt påtagliga men vi saknar helt en 

konsekvensanalys och behovsanalys av ett statligt inträde på en mobil grossist-

marknad.  

Slutligen bör poängteras att en försäljning av överkapacitet måste analyseras från 

såväl ett statsstödsrättsligt perspektiv som i relation till KOS-regelverket8 i svenska 

konkurrenslagen. Försäljning riskerar att medföra komplicerade gränsdragnings-

frågor kring prissättning som också måste vägas in före ett beslut tas om att etablera 

en statlig mobiloperatör som säljer överkapacitet.  

Sammantaget ser vi en avsaknad av konkurrensrättsligt perspektiv på förslaget att 

bättra på ekonomin i Rakel 2.0. Det finns ett antal frågor som väcks där Utred-

ningens förslag framstår som tveksamma eller rent av olämpliga. Om man väljer att 

gå på utredningens linje och tillskapar en statlig operatör som ska verka på mark-

naden måste dessa frågor utredas avsevärt mer ingående än vad som skett hittills.   

                                                   
7 Se exempelvis https://www.svd.se/tele2-och-telenor-storsatsar-pa-nat  
8 Konkurrenslagen (2008:576) 3 kap 27 § et seq.  

https://www.svd.se/tele2-och-telenor-storsatsar-pa-nat
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7 UPPHANDLINGSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

7.1 Vilken lagstiftning är tillämplig? 

Utgångspunkten är att alla inköp som det offentliga gör omfattas av upphandlings-

reglerna. Vid sidan av de lagar som trädde i kraft den 1 januari 2017 - LOU, LUF och 

LUK - finns lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 

(LUFS). Styrande för vilken lagstiftning som är tillämplig i det enskilda inköpet kan 

vara inom vilken sektor inköpet görs eller typ av kontraktsföremål.  

LUFS är tillämplig bl.a. för upphandling av "utrustning av känslig karaktär" (inklusive 

alla tillhörande delar, komponenter och delar av komponenter) och byggentreprena-

der, varor och tjänster som direkt hänför sig till sådan utrustning. I Tilläggsuppdraget 

görs bedömningen att Uppdraget i sig faller inom ramen för "LUFS-området". Vi 

finner inte någon anledning att ifrågasätta denna bedömning. Uppdraget har ett klart 

säkerhetssyfte och kommer säkerligen att inkludera sekretessbelagd information. 

7.2 Kan någon undantagsbestämmelse vara tillämplig? 

Upphandlingsrättsligt görs åtskillnad mellan situationen då ett visst inköp inte omfat-

tas av upphandlingsreglerna överhuvudtaget och den situationen då upphandlings-

reglerna i och för sig är tillämpliga men då inköpet kan göras utan krav på konkur-

rensutsatt upphandling (dvs. genom ett förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering eller en direktupphandling). 

Reglerna om förhandlat förfarande utan föregående annonsering i LUFS kan bl.a. 

aktualiseras då det som ska upphandlas på grund av tekniska skäl eller ensamrätt 

kan fullföljas av enbart en viss leverantör. Bestämmelserna ska tillämpas restriktivt. 

Det torde finnas flera aktörer som skulle kunna utföra Uppdraget. Vi har därför svårt 

att se hur tekniska skäl eller ensamrätt - eller någon annan undantagsbestämmelse 

- skulle kunna motivera ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 

förhållande till Uppdraget. 

Nästa fråga är då om LUFS möjliggör att Uppdraget helt kan undantas från upp-

handling. Den undantagsbestämmelse som ligger närmast till hands - och till vilken 

det också hänvisas i Tilläggsuppdraget - återfinns i 1 kap. 10 § LUFS, 1 punkten, 
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om kontrakt rörande väsentliga säkerhetsintressen. Enligt nämnda bestämmelse 

gäller inte LUFS för kontrakt för vilka tillämpningen av lagen skulle kräva att en 

upphandlande myndighet eller enhet tillhandahåller information vars avslöjande 

strider mot väsentliga säkerhetsintressen. Undantaget följer av artikel 346 i EUF-

fördraget och ska tillämpas restriktivt. I förarbetena till LUFS framhålls även att 

bestämmelsen enbart ska tillämpas när det är "strikt nödvändigt" och endast tar sikte 

på inköp av "särskilt känslig karaktär" som kräver "extremt hög sekretess".  

I Tilläggsuppdraget görs bedömningen att undantaget i 1 kap. 10 §, 1 punkten, LUFS 

är tillämpligt till följd av (i) systemets "samlade funktion och samhällskritiska karak-

tär" och (ii) säkerheten och robustheten i bakomliggande infrastruktur kräver (a) 

direkt statlig kontroll och (b) begränsning av nyttjande av underleverantörer.   

I sitt remissvar riktade Konkurrensverket kritik mot slutsatserna i Tilläggsuppdraget. 

Verket menade bl.a. att analysen av förslagets överensstämmelse med upphand-

lingsreglerna var otillräcklig och måste fördjupas. Verket ansåg också att slutsatsen 

att samtliga upphandlingsrelationer skulle omfattas av undantag är felaktig. Upp-

handlingsmyndigheten var i sitt remissyttrande inne på samma linje. Enligt Upp-

handlingsmyndigheten hade det varit "önskvärt" att utredningen tydligare redogjort 

för sin bedömning att den nya lösningen är av en sådan känslig karaktär att undan-

taget skulle vara tillämpligt.  

Vi delar Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens kritik i så måtto att den 

upphandlingsrättsliga analysen, i det fortsatta arbetet, måste fördjupas och göras i 

relation till ett än tydligare förslag till lösning. Dock kan sägas följande. Enligt vår 

uppfattning går det knappast att ifrågasätta själva intresset av, och kravet på, att 

staten ska ha rådighet över kommunikationslösningen i den meningen att staten 

"kan bestämma, prioritera, inrikta och kontrollera lösningen och utvecklingen av 

funktioner och säkerhet i infrastrukturen och systemet".  

Som framgår ovan ifrågasätter vi emellertid slutsatsen att kravet på tillräcklig rådig-

het nödvändigtvis förutsätter ett statligt ägande och drift av lösningen. 
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Om man däremot accepterar bedömningen i övrigt - dvs. nödvändigheten att be-

gränsa nyttjande av underleverantörer i syfte att begränsa spridning av känslig infor-

mation m.m. - leder det till slutsatsen att uppdraget, med tillämpning av 1 kap. 10 §, 

1 punkten, LUFS (alternativt 3 kap. 4 § LOU), kan tilldelas en svensk kommersiell 

aktör utan upphandling. 

7.3 Hur lång kan avtalstiden vara? 

Det ska understrykas att för det fall 1 kap 10 §, 1 punkten, LUFS (alternativt 3 kap. 

4 § LOU) tillämpas är det frågan om ett kontrakt som helt faller utanför upphand-

lingsreglerna. Avtalstidens längd för sådana kontrakt kan knappast ifrågasättas på 

upphandlingsrättslig grund (det upphandlingsrättsligt relevanta är i stället att undan-

tagsregeln ifråga är tillämplig). 

För det fallet att normala upphandlingsregler skulle vara tillämpliga bör det betonas 

att det inte i de regelverken finns någon absolut längsta tidsfrist för ett upphand-

lingskontrakt. Alltför långa, eller t.o.m. tidsobestämda kontrakt, riskerar dock att stå 

i strid med de grundläggande principerna för upphandling. En tumregel är att 

kontrakt får ingås på så långa tider som motsvarar leverantörens behov av avskriv-

ningstider för nödvändiga investeringar som kan kopplas till kontraktet.  

  __________________ 

 


