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Datum Referens 
2022-01-31 Dnr KS 2021/1130 

Kommunledningsförvaltningen
IT-enheten 

Ärende 
Yttrande 

Er referens 
I2021:A/03211 

Jörgen Larsson, 0921-620 00 
jorgen.larsson@boden.se 

Infrastrukturdepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

Yttrande över promemorian ”Ett undantag från lokalise-
ringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad” (I
2021:A) 

Bakgrund 
I promemorian ”Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal 
bredbandsutbyggnad” (I 2021:A) föreslås en ny lag om undantag från lokali-
seringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget inne-
bär att kommunala stadsnät kan bygga ut bredbandsnät utanför det egna om-
rådet under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbands-
nätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsin-
frastruktur. 
Syftet med förslaget är att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband. Målet 
är att öka tillgången till digital infrastruktur för hushåll och företag och att 
regeringens bredbandsmål nås. 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. 
Den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 juli 2023. 

Sammanfattning 
Bodens kommun ställer sig i huvudsak bakom förslaget som presenteras i ut-
redningen men vill särskilt lyfta fram de positiva effekterna kring möjlig-
heten att skapa ekonomiska förutsättningar till utbyggnad av bredband. För-
slaget bör ge tillgång till bredband för fler hushåll och näringsfastigheter om 
det är möjligt att länka samman områden för utbyggnad som sträcker sig 
över kommungränsen. 

E-post Organisationsnr 
Bodens kommun www.boden.se kommunen@boden.se 212000-2767 
Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro 
961 86 Boden 0921-620 00 600-7181 

Stadshuset 
Kyrkgatan 24 
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Bodens kommun 2022-01-31 2(3) 

Bodens kommuns ställningstaganden till bedömningar i utred-
ningen 
Avsnitt 5.1: Ett undantag från lokaliseringsprincipen för att främja utbyggna-
den av snabbt bredband 
Promemorians bedömning: Ett undantag från lokaliseringsprincipen som in-
nebär att kommuner kan bygga ut bredband utanför det egna området bör in-
föras. 
Kommentar: Bodens kommun delar utredarens bedömning. 
Avsnitt 5.2.1: Kommunernas befogenhet att bygga bredbandsnät 
Promemorians bedömning: Kommuner har, åtminstone, befogenhet att an-
lägga passiva nät. Det går inte att med säkerhet uttala sig om vilka övriga 
tjänster som kommuner har befogenhet att tillhandahålla. 
Kommentar: Bodens kommun delar utredarens bedömning. 
Avsnitt 5.2.2: Tillämpning av självkostnadsprincipen 
Promemorians bedömning: Rättsläget avseende självkostnadsprincipens till-
lämpning på bredbandsområdet får anses vara oklart. 
Bodens kommuns bedömning: Bodens kommun delar utredarens bedömning. 
Avsnitt 5.3: En ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbygg-
nad av kommunala bredbandsnät 
Promemorians förslag: Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen 
(2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, 
får en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2 och 6 §§ kommunallagen 
bygga ut bredbandsnät utanför kommunen, om det görs i geografisk närhet 
till ett eget bredbandsnät inom den egna kommunen och i syfte att uppnå en 
ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur. Utbyggnad av bredbandsnät utanför 
kommunen och verksamheten i sådant nät ska bedrivas på samma sätt som 
bredbandsnät i den egna kommunen. 
Kommentar: Bodens kommun delar utredarens bedömning. 
Avsnitt 6: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Promemorians förslag: Den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2023. Det 
finns inte behov av några övergångsbestämmelser. 
Kommentar: Bodens kommun delar utredarens bedömning. 
Avsnitt 7: Konsekvenser 
Promemorians bedömning: Förslagen bedöms leda till en ökad tillgång till 
digital infrastruktur och därigenom bidra till att uppnå regeringens bred-
bandsmål. Förslagen kan vidare få en begränsad påverkan på konkurrensen. I 
övrigt bedöms förslagen inte leda till några betydande konsekvenser. 
Kommentar: Bodens kommun delar utredarens bedömning. 

Bodens kommuns synpunkter 
I övrigt har Bodens kommun följande kommentarer och synpunkter till för-
slagen i utredningen: 

• Bodens kommun har sedan 2014 bedrivit utbyggnad av bredband i 
landsbygd och har i dagsläget ett nät med ca. 1200 anslutna fastig-
heter (hushåll och företag) i byarna runt Bodens centralort. Lands-
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Bodens kommun 2022-01-31 3(3) 

bygdsnätet i Bodens kommun utvecklas och förvaltas av kommun-
koncernens dotterbolag Bodens stadsnät AB. När nya projekt aktuali-
seras blir det svårare och svårare att få ekonomi i projekten då av-
stånden och därmed kostnaderna för utbyggnad blir orimligt höga. På 
många håll kan anslutningskostnaderna för en enskild fastighet uppgå 
till mer än 250 tkr. De stödmedelsinsatser som erbjuds behöver ta 
hänsyn till detta så att marknadsaktörer och/eller stadsnät ges ekono-
miska möjligheter att realisera utbyggnad. Bättre utformning av stöd-
medel bör även göra det enklare för marknadsaktörerna att tillskjuta 
riskkapital för att investera i utbyggnad även i glesbygd. I det här 
sammanhanget bör man även beakta att mobila alternativ för bred-
band också kräver tillgång till fiberinfrastruktur då det endast är den 
sista biten till slutkunden som är luftburen. 

• Bodens kommun vill även framföra vikten av styrning och samord-
ning vid utbyggnad för att minimera risken att befintliga aktörer av-
vecklar omodern infrastruktur för bredband innan det finns bra alter-
nativ på plats till medborgare och näringsliv. 

• Bodens kommun förordar alternativ 3 (som ger stadsnät möjlighet att 
anlägga nät i oetablerade områden inom 2 km från kommungränsen.) 
från Post och telestyrelsens analys av undantag från lokaliserings-
principen men ser inget behov att ange en fast gräns i kilometer. 

• Områden som blir aktuella för utbyggnad över kommungränsen ska 
regleras i ett samverkansavtal mellan de kommuner och övriga aktö-
rer som berörs. I avtalet bör även anslutningsavgifterna för de en-
skilda fastigheterna regleras. 

Bodens kommun 
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Yttrande över promemorian ”Ett undantag från lokalise-
ringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad” (I 
2021:A) 


Bakgrund 
I promemorian ”Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal 
bredbandsutbyggnad” (I 2021:A) föreslås en ny lag om undantag från lokali-
seringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget inne-
bär att kommunala stadsnät kan bygga ut bredbandsnät utanför det egna om-
rådet under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbands-
nätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsin-
frastruktur.  
Syftet med förslaget är att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband. Målet 
är att öka tillgången till digital infrastruktur för hushåll och företag och att 
regeringens bredbandsmål nås. 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.  
Den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 juli 2023. 


Sammanfattning  
Bodens kommun ställer sig i huvudsak bakom förslaget som presenteras i ut-
redningen men vill särskilt lyfta fram de positiva effekterna kring möjlig-
heten att skapa ekonomiska förutsättningar till utbyggnad av bredband. För-
slaget bör ge tillgång till bredband för fler hushåll och näringsfastigheter om 
det är möjligt att länka samman områden för utbyggnad som sträcker sig 
över kommungränsen. 
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Bodens kommuns ställningstaganden till bedömningar i utred-
ningen 
Avsnitt 5.1: Ett undantag från lokaliseringsprincipen för att främja utbyggna-
den av snabbt bredband 
Promemorians bedömning: Ett undantag från lokaliseringsprincipen som in-
nebär att kommuner kan bygga ut bredband utanför det egna området bör in-
föras. 
Kommentar: Bodens kommun delar utredarens bedömning. 
Avsnitt 5.2.1: Kommunernas befogenhet att bygga bredbandsnät 
Promemorians bedömning: Kommuner har, åtminstone, befogenhet att an-
lägga passiva nät. Det går inte att med säkerhet uttala sig om vilka övriga 
tjänster som kommuner har befogenhet att tillhandahålla. 
Kommentar: Bodens kommun delar utredarens bedömning. 
Avsnitt 5.2.2: Tillämpning av självkostnadsprincipen 
Promemorians bedömning: Rättsläget avseende självkostnadsprincipens till-
lämpning på bredbandsområdet får anses vara oklart. 
Bodens kommuns bedömning: Bodens kommun delar utredarens bedömning. 
Avsnitt 5.3: En ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbygg-
nad av kommunala bredbandsnät 
Promemorians förslag: Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen 
(2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, 
får en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2 och 6 §§ kommunallagen 
bygga ut bredbandsnät utanför kommunen, om det görs i geografisk närhet 
till ett eget bredbandsnät inom den egna kommunen och i syfte att uppnå en 
ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur. Utbyggnad av bredbandsnät utanför 
kommunen och verksamheten i sådant nät ska bedrivas på samma sätt som 
bredbandsnät i den egna kommunen. 
Kommentar: Bodens kommun delar utredarens bedömning. 
Avsnitt 6: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Promemorians förslag: Den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2023. Det 
finns inte behov av några övergångsbestämmelser. 
Kommentar: Bodens kommun delar utredarens bedömning. 
Avsnitt 7: Konsekvenser 
Promemorians bedömning: Förslagen bedöms leda till en ökad tillgång till 
digital infrastruktur och därigenom bidra till att uppnå regeringens bred-
bandsmål. Förslagen kan vidare få en begränsad påverkan på konkurrensen. I 
övrigt bedöms förslagen inte leda till några betydande konsekvenser. 
Kommentar: Bodens kommun delar utredarens bedömning. 


Bodens kommuns synpunkter 
I övrigt har Bodens kommun följande kommentarer och synpunkter till för-
slagen i utredningen: 


• Bodens kommun har sedan 2014 bedrivit utbyggnad av bredband i 
landsbygd och har i dagsläget ett nät med ca. 1200 anslutna fastig-
heter (hushåll och företag) i byarna runt Bodens centralort. Lands-
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bygdsnätet i Bodens kommun utvecklas och förvaltas av kommun-
koncernens dotterbolag Bodens stadsnät AB. När nya projekt aktuali-
seras blir det svårare och svårare att få ekonomi i projekten då av-
stånden och därmed kostnaderna för utbyggnad blir orimligt höga. På 
många håll kan anslutningskostnaderna för en enskild fastighet uppgå 
till mer än 250 tkr. De stödmedelsinsatser som erbjuds behöver ta 
hänsyn till detta så att marknadsaktörer och/eller stadsnät ges ekono-
miska möjligheter att realisera utbyggnad. Bättre utformning av stöd-
medel bör även göra det enklare för marknadsaktörerna att tillskjuta 
riskkapital för att investera i utbyggnad även i glesbygd. I det här 
sammanhanget bör man även beakta att mobila alternativ för bred-
band också kräver tillgång till fiberinfrastruktur då det endast är den 
sista biten till slutkunden som är luftburen. 


• Bodens kommun vill även framföra vikten av styrning och samord-
ning vid utbyggnad för att minimera risken att befintliga aktörer av-
vecklar omodern infrastruktur för bredband innan det finns bra alter-
nativ på plats till medborgare och näringsliv. 


• Bodens kommun förordar alternativ 3 (som ger stadsnät möjlighet att 
anlägga nät i oetablerade områden inom 2 km från kommungränsen.) 
från Post och telestyrelsens analys av undantag från lokaliserings-
principen men ser inget behov att ange en fast gräns i kilometer.  


• Områden som blir aktuella för utbyggnad över kommungränsen ska 
regleras i ett samverkansavtal mellan de kommuner och övriga aktö-
rer som berörs. I avtalet bör även anslutningsavgifterna för de en-
skilda fastigheterna regleras. 


 
 
Bodens kommun 
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