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Dnr 3.2.17–1562/16 

 
 

Regeringskansliet 
Näringsdepartementet 
103 33 Stockholm 
 

 

Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1)  
Näringsdepartementets dnr N2016/00194/ITP 

 

Jordbruksverket har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda betänkande. 

 

Jordbruksverket har regeringens uppdrag att arbeta för ett dynamiskt och 

konkurrenskraftigt näringsliv på landsbygden. Vårt arbete syftar till en levande 

landsbygd och ett hållbart samhälle. Inom begreppet levande landsbygd ryms frågorna 

om att kunna bo, verka och leva på landsbygden. Jordbruksverket är också 

förvaltningsmyndighet för de program som rör regeringens politik för 

landsbygdsutveckling.  

 

Föreliggande yttrande ska ses mot bakgrund av detta uppdrag. Jordbruksverket deltar 

gärna i en dialog med berörda myndigheter och övriga aktörer när det gäller frågor kring 

landsbygden och småorter som perspektiv. Vi deltar också gärna i en dialog kring 

utbyggnad av bredbandsnätet till hushållen på landsbygden.  

 

Jordbruksverkets ställningstagande 

Bredband är viktigt för landsbygdens utveckling 

Jordbruksverket ställer sig positiva till åtgärder som främjar och effektiviserar 

utbyggnaden av bredbandsnätet på landsbygden. Tillgången till snabbt bredband är 

väldigt viktigt och vi ser att det är en förutsättning för att människor ska kunna bo, 

verka och leva på landsbygden.  

 

Jordbruksverket ser positivt på att de statliga aktörerna förbereder för att det ska finnas 

kanalisationsutrymme att hyra till ett skäligt pris längs våra vägar och järnvägar. Vi ser 

att det på sikt kan underlätta och möjliggöra en mer effektiv och kostnadseffektiv 

utbyggnad av bredbandsnätet på den svenska landsbygden.  
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Trafikverkets avgifter för att förlägga kanalisation eller ledningar i väg- och järnvägsområdet 

Jordbruksverket välkomnar uppdraget till Trafikverket som ska vidareutveckla 

ansökningsprocessen och förtydliga informationen kring ansökan om att förlägga  

kanalisation eller ledningar för bredband i vägområdet. Vi välkomnar även uppdraget 

som syftar till att påskynda handläggningsprocessen och fatta beslut inom en månad.  

 

Jordbruksverket saknar däremot ett uppdrag till Trafikverket om att minska de avgifter 

de tar ut för att gräva ner kanalisation längs med väg och järnväg. Som det är idag så 

innebär avgifterna till Trafikverket en ganska betungande kostnad för många av de 

bredbandsprojekt som Jordbruksverket finansierar via landsbygdsprogrammet. För att få 

bra effekt för skattepengarna bör sådana transaktioner mellan statliga myndigheter tas 

bort eller i alla fall minskas i syfte att effektivisera utbyggnaden av det statsfinansierade 

bredbandsnätet.  

 

I detta ärende har ställföreträdande generaldirektören Harald Svensson beslutat. Jörgen 

Fransson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf. 

chefsjuristen Anders Swahnberg och Niclas Purfürst deltagit. 

 

 

 

 

Harald Svensson    Jörgen Fransson 

 


