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Remissyttrande om
Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal
bredbandsutbyggnad
Inledning
Köpings kommun har getts möjlighet att yttra sig om en promemoria från
Regeringskansliet, Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal
bredbandsutbyggnad.
Köpings kommun välkomnar förslaget som en pusselbit för att ge kommuner
möjlighet att få en större bredbandsutbyggnad och även bistå med
bredbandsutbyggnad till grannkommuner.
Nedan redovisas nuläget i Köpings kommun och kommentarer till promemorian.
Nuläget
Statistiken från 2020 visar att i Köpings kommun hade 92,2 procent av hushållen
100 Mbits uppkoppling. I tätbygd hade 95 procent av hushållen tillgång till 100
MBits/s-anslutningar, jämfört med 71 procent på glesbygden.
De hushåll som idag saknar uppkoppling koncentreras främst i nordvästra delen
av kommunen. Det är glesbebyggt område med svårtillgänglig terräng.
Ingen privat aktör anser att det är lönsamt att bygga ut bredband där. Den
beräknade kostnaden är 60-70 miljoner kronor för ca 230 hushåll.
På andra sidan kommungränsen är det också glesbebyggt och samma svåra
terräng. Därför saknas bredband även där.
Kommentarer på promemorian
Undantaget
I det här området i Köpings kommun kommer det att bli mycket kostsamt om
kommunen ska själva gräva fiber. Detsamma gäller för grannkommunerna.

-01-30

Därför kommer inte enbart undantaget från lokaliseringsprincipen att hjälpa till att
få en bredbandsutbyggnad. Där ligger nog problemet i flera kommuner. Aktörer
har i första hand dragit bredband i de områden som är lättillgängliga med många
hushåll och därför ekonomiskt lönsamma. Kvar blir glesbebyggda områden som
inte avgränsas av kommungränser. Om ingen kommun bygger bredband i området
kommer därför inte det bli tillämpligt att använda undantaget.

Kansliavdelningen
Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Webbplats och e-post

Köpings kommun
731 85 Köping

Rådhuset
Stora Torget

0221-250 00

0221-251 31

www.koping.se
991-1215
kommunledning@koping.se

Bankgiro

Org. nr

212000-2114

YTTRANDE
Datum

2022-02-25

Samarbete mellan kommuner
Det finns dock möjligheter till samarbete mellan kommuner genom undantaget.
Genom att en kommun drar bredbandsnät till området och grannkommunerna kan
kopplas på.
Problem uppstår då med kostnaderna. I promemorian står ” Rättsläget avseende
självkostnadsprincipens tillämpning på bredbandsområdet får anses vara oklart.”
Kan det betyda att kommunen som tar den stora kostnaden för att dra nätet till
området, bara kan få betalt för att dra nätet från kommungränsen och inne i
grannkommunen? Då kommer det att bli svårt att motivera samarbetet.
Förslag
Förslaget i promemorian bör kompletteras med ytterligare statliga åtgärder för att
stödja kommunernas utbyggnad av bredband. I de glesbebyggda områdena med
svårtillgänglig terräng i kommunen, anser aktörer att det inte är lönsamt att bygga
ut bredband. Kostnaden är för hög även för att motivera kommunerna att bygga ut
i sådana områden. Därför riskerar förslaget i promemorian att bli verkningslöst
om det inte samtidigt kombineras med andra statliga åtgärder för utbyggnad av
bredband.
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