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Sammanfattning 

Jordbruksverket bedömer att lagförslaget med det föreslagna innehållet kommer att 

underlätta och minska kostnaderna för bredbandsutbyggnaden på landsbygden. 

Jordbruksverket väljer dock att inte lämna några djupare tekniska synpunkter på lagförslaget. 

Dock har vi uppmärksammat att lokala organisationer främst ideella och ekonomiska 

föreningar som bygger bredbandsnät på landsbygden inte verkar ingå i alla definitioner som 

styr skyldigheter och rättigheter enligt lagen. 

Vi uppfattar att dessa lokala aktörer verkar ingå i definitionen av nätinnehavare men inte i 

definitionen av bredbandsutbyggare. Det kan få till följd att de omfattas av alla skyldigheter i 

lagen men inte av rättigheterna.  

Koppling till Jordbruksverkets uppdrag 

Beröringspunkten för Jordbruksverket är att landsbygden behöver snabbt bredband för att 

inkluderas i samhällsutvecklingen. På grund av mindre utbud av samhällsservice än vad som 

kan erbjudas i mer tätbebyggda områden och långa avstånd till kunder blir tillgången till ett 

snabbt bredband en avgörande faktor för att kunna bo och bedriva företagande på 

landsbygden, nu och i framtiden. 

Effekt av lagförslaget 

På landsbygden finns det idag bredbandsnät som skulle kunna utnyttjas på ett effektivare sätt 

som en del i utbyggnaden av accessnät. Det kommer att pågå en kraftfull utbyggnad av 

bredbandsinfrastruktur på landsbygden inom de närmsta åren där ökade möjligheter till 

samförläggning kan minska kostnaderna. En mer reglerad skyldighet att underlätta 

samordning är därför positiv.  

Effekt för bredbandsstödet inom landsbygdsprogrammet 

Jordbruksverket ser att den nya lagen och de föreslagna ändringarna i andra lagar kan leda till 

att regeringens avsatta medel till bredbandsutbyggnad inom landsbygdprogrammet 2014-

2020 därmed kan räcka till att ansluta fler hushåll.  



Jordbruksverket 2015-06-04 Dnr 02264/2015 
 

2(2) 

 

 

I detta ärende har divisionsdirektören Håkan Henrikson beslutat. Föredragande har varit 

Helena Ingvarsson. I den slutliga handläggningen har också tf. chefsjuristen Anders 

Swahnberg, Niclas Purfürst och Jörgen Fransson deltagit. 

 

 

Håkan Henrikson 

 

    Helena Ingvarsson 

    

 

 


