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REGERINGENS UTKAST TILL FÖRSLAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM STÖD FÖR BYGGANDE AV
BREDBAND

Andelslaget Optowest tackar för möjligheten att yttra sig om utkastet till
regeringsproposition i frågan om statens bredbandsstöd. Andelslaget Optowest anser
att förslaget om ändring är i rätt riktning, men vill framföra följande synpunkter som
bör beaktas vid lagberedningen.
Vi vill poängtera att ändringen föranleder en diskriminering till nackdel för de som
tidigare fördomsfritt var pionjärer och byggde bredbandsnät på landsbygden med
statens stöd. En stor del av kostnaderna för det byggda bredbandsnätet bestod av
kostnader för den sista biten till abonnenterna, alltså ytterom det område som
begränsades av tvåkilometers regeln. Enligt föreliggande proposition nämns att ”enligt
de nuvarande bestämmelser som gäller bredbandsprojekt är ca 50–60 procent av de
totala projektkostnaderna icke-stödberättigande. Omkring hälften av de ickestödberättigande kostnaderna föranleds av den begränsning på två kilometer som
gäller avståndet till accessnätet. Att byggkostnaderna inte är stödberättigande på den
sista tvåkilometerssträckan höjer teleföretagens investeringskostnader och påverkar
sålunda direkt prisen på de abonnemang som tillhandahålls konsumenterna. ”. Dessa
kostnader är då täckta med höga anslutningsavgifter och lån. I många fall är
lånevillkoren för dessa lån ofördelaktiga för lånetagaren då det byggda
bredbandsnätet i allmänhet inte kan stå som säkerhet. Andelslag har dessutom svårt
att få kommunalt stöd eller kommunala garantier för lån. Detta faktum framgår även
ur Kommunikationsverkets utredning om det ekomomiska läget hos operatörer som
lyft statsbidrag för bredbandsbyggen (Dnro: 1139/942/2016).
De som kan dra nytta av en eventuell ny lag kommer att stå i en särställning då
tvåkilometersregeln över går till en 100 meters regel. För att undvika diskrimineringen
borde lagförändringen även innehålla åtgärder som förbättrar den ekonomiska
ställningen för de operatörer och indirekt för abonnenterna som i ett tidigt skede
hjälpte till att bygga ut bredband på glesbygden.
Förslaget att göra de tidigare s.k . röda områden stödberättigade är välkommet, men
det finns en risk att utbyggnaden av bredband i småhusområden nära tätbebyggelse

äter upp alla de medel som finns reserverade i statens budget. Risken finns att
operatörer är enbart intresserade av de mest lukrativa målen och lämnar de
abonnenter som bor längre bort till sitt eget öde. Därför bör lagen garantera att de
som verkligen bor långt ifrån tätorter är i samma ställning som de som bor närmare.
Lagen bör omfatta även en längre tid än 2019 och att det reserveras pengar i
statsbudgeten som räcker till för det ökade intresset att bygga närmare tätorter och
möjliggöra att bredband byggs även längre bort.
Stöd bör även kunna ges för fritidsbostäder. På glesbygden där det finns enbart några
enstaka fast boende, t.ex. i skärgården, men ett stort antal fritidsbostäder, är det
nästan omöjligt att trots stöd från staten att ekonomiskt genomföra ett
bredbandsbygge. Många av fritidsbostäderna är i dagens läge utrustade med samma
standard som ett egnahemshus och intresse för distansarbete ökar samtidigt som
tiden som tillbringas på fritidsbostaden förlängs. Detta leder till en mera levande
glesbygd. Att även göra fritidsbostäder stödberättigade minskar även på byråkratin i
samband med stödprocessen.
Utan ett stöd till byggandet av bredband till fritidsbostäder kommer det att i dessa
områden att leda till att de som är stadigvarande bor där blir utan bredband och får
inte ta del av den digitalisering som är på kommande.
Ytterligare information ges av projektchef Yngve Källberg, tel. 040 554 6845,
yngve.kallberg@optowest.fi
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