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Svar på remiss ”Ett undantag från lokaliseringsprincipen för
kommunal bredbandsutbyggnad (I 2021:A)”

Tillgång till digital infrastruktur i form av snabb uppkoppling är en viktig förutsättning
för att kunna leva och verka i alla delar av kommunerna i hela landet.
Lokaliseringsprincipen utgör idag ett hinder för kommunala stadsnät att samverka på ett
effektivt sätt gällande bredbandsutbyggnad över kommungränserna. De administrativa
gränserna utgör inte nödvändigtvis naturliga avgränsningar för bredbandsutbyggnad.
Ett undantag från lokaliseringsprincipen kan leda till en effektiviserad utbyggnad av
snabbt bredband. Det ger kommunala stadsnät en möjlighet att i högre grad bidra till
utbyggnadsmålen.
Exempel på detta kan vara glest befolkade områden som inte anses lönsamma eller är
svåra att nå för aktuell nätägare och som finns i geografisk närhet till befintligt nät i den
angränsande kommunen.
Ett sådant område kan vara lönsamt för den angränsande kommunen och en samverkan
kan innebära att fler slutkunder får erbjudande om fiberanslutning, ger större
möjligheter att skapa sträckor för redundans samt leda till kostnadseffektivare projekt.
Det är viktigt att den föreslagna lagändringen även ser till mer än slutkundens
anslutning (hushåll och företag). Kommunerna behöver även ges rätt förutsättningar att
kunna bygga robusta och driftsäkra nät.
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Vidare behöver det föreslagna undantaget kombineras med stödmedel för att möjliggöra
att den faktiska bredbandsutbyggnaden ska kunna ske.
Mot bakgrund av att aktiebolag är den dominerande formen för att organisera de
kommunala stadsnäten, föreslås undantaget från lokaliseringsprincipen innehålla krav
på att utbyggnad utanför kommungränsen enbart ska få ske i en särskild juridisk person.
Region Västernorrland ser att detta skulle innebära att de stadsnät som bedrivs i
kommunal förvaltning utesluts från möjligheten att hitta effektiva lösningar i samverkan
med angränsande kommuner.
Region Västernorrland förespråkar att alla kommuner ska ges likvärdiga förutsättningar
att samverka gällande bredbandsutbyggnad över kommungränserna oavsett om
stadsnäten bedrivs som aktiebolag eller i förvaltning.
Ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle möjliggöra en effektivare
bredbandsutbyggnad och det förslag som nu remitteras innebär att stadsnät får möjlighet
att verka utanför den egna kommunen. Vi förordar att en lagändring genomförs, men
förespråkar att ändringen ska omfatta de stadsnät som bedrivs i förvaltningsform.

REGION VÄSTERNORRLAND

Roger Wetterstrand

Ingela Lingensjö

Enhetschef, kollektivtrafik och infrastruktur

Regional bredbandskoordinator

Postadress
871 85 Härnösand

Besöksadress
Storgatan 1
Härnösand

Telefon
0611-840 20

E-post
roger.wetterstrand@rvn.se

