Infrastrukturdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Remissvar från riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Till mailadress: i.remissvar@regeringskansliet.se

2022-03-14

Promemorian Ett undantag från
lokaliseringsprincipen för
kommunal bredbandsutbyggnad (I 2021:A)
Diarienummer I2021/03211
Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda
villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och
land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela
Sverige ska leva.
Vi har tagit del av Infrastrukturdepartementets promemoria, Ett undantag från
lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad (I 2021:A)
Hela Sverige ska leva är överlag positiva till promemorian och till upprättande av den
föreslagna lagen om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala
bredbandsnät. Vår bedömning är att en sådan lag kan uppfylla det i promemorian beskrivna
målet att underlätta den fortsatta underlätta utbyggnaden av snabbt bredband och bidra till att
regeringens bredbandsmål nås. Vi instämmer i promemorians syfte som säger att en god
tillgänglighet till snabb uppkoppling i hela Sverige är viktig för att det ska vara möjligt att bo,
leva och verka i alla delar av landet.
Vi står bakom promemorians bedömning att ett undantag från lokaliseringsprincipen som
innebär att kommuner kan bygga bredbands utanför det egna området bör införas då det
innebär att antalet potentiellt anslutna fastigheter ökar och samtidigt skapar större möjligheter
för en kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad. Detta ser vi som viktigt då utbyggnaden idag går
mot allt med glesbebyggda områden som ofta riskerar att medföra högre kostnader för
anslutning av fastigheter.
Utöver det som beskrivs i promemorian ser vi en positiv effekt i att lagen även kan möjliggöra
ytterligare redundans då nät, som exempelvis byanät och stadsnät, kan byggas ihop med
varandra. Vår bedömning är att det i framtiden kommer bli ett allt större behov av detta, inte
minst för digitala välfärdstjänster.

Promemorian föreslår att undantaget bör innehålla krav på att endast kommunala aktiebolag,
föreningar och stiftelser får bygga ut bredband utanför den egna kommunens område. Detta
innebär att kommunala förvaltningar exkluderas från undantaget. I mindre kommuner har
kommunerna ofta inte kapacitet att bilda och driva stadsnät i form av bolag, utan har sina
stadsnät just som kommunala förvaltningar. Att exkludera dessa stadsnät riskerar att skapa
minskade möjligheter för bredbandsutbyggnad, framför allt i mindre kommuner som ofta
ligger i mindre tätbebyggda delar av landet. Vi föreslår att exkluderingen av kommunala
förvaltningar tas bort för att på så sätt bäst uppfylla promemorians beskrivna mål och syfte
med förslaget om ett undantag från lokaliseringsprincipen.
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