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Förord
En majoritet av Sveriges villahushåll har idag inte tillgång till bredband med en
hastighet om 100 Mbit/s. Endast 15 till 20 procent har tillgång till bredband via fiber, att
jämföra med ca 80 procent av hushåll i flerfamiljshus. I stort sett alla villahushåll har
tillgång till bredband via kopparnätet eller trådlösa bredbandsnät, men för att nå
regeringens bredbandsmål behöver vi säkerställa att så många som möjligt får tillgång
till bredband med högre överföringshastighet, till exempel via fiber eller framtidens
trådlösa bredbandsnät.
Bredbandsforums Villagrupp har arbetat under perioden september 2014 till maj 2015
med att analysera utvecklingen av bredbandsutbyggnaden på villamarknaden, identifiera
utmaningar för en fortsatt hög utbyggnadstakt, samt tillgängliggöra
konsumentinformation om bredband till villa.
Tillgången till olika typer av bredband påverkas i hög grad av var i landet man befinner
sig. Det finns stora skillnader i hur regioner och kommuner hanterar bredbandsfrågor,
något som i sin tur kan vara helt avgörande för hur snabbt marknadsaktörerna kan bygga
ut bredbandsnäten. Det handlar bland annat om tillgång till markavtal, översiktsplaner,
likabehandling och ersättning till kommunerna för återställningskostnader. Mycket
återstår att göra för att överkomma dessa utmaningar. Det har i tidigare arbete, bland
annat inom Bredbandsforum, föreslagits lösningar, men Villagruppens bedömning är att
utmaningarna till stor del kvarstår. Även om det finns exempel på kommuner där
utvecklingen gått starkt framåt så är gruppens bedömning att behovet av ytterligare
åtgärder är stort. Villagruppen föreslår att olika organisationer, såsom SKL, Boverket
och Bredbandsforum, får i uppdrag att analysera kommunernas hantering av och
transparens i bredbandsfrågor samt att se över tillämpningen och vid behov förändra
befintliga vägledningar och rekommendationer. Lagstiftning kan behöva förändras om
dessa och andra föreslagna åtgärder inte löser problemen.
Kommunerna behöver också ett bättre kompetensstöd i sitt arbete med bredbandsfrågor,
och av den anledningen välkomnar Villagruppen regeringens förslag till att inrätta
bredbandskoordinatorer på regional nivå. Villagruppen rekommenderar också att det
inrättas bredbandskoordinatorer på lokal nivå, och att regeringen ger kommuner ett
finansiellt stöd för att inrätta dessa.
Slutkundernas efterfrågan är också en viktig drivkraft för bredbandsutbyggnad.
Efterfrågan är en förutsättning för att marknadsaktörerna ska investera i ett område och
en förutsättning för rimliga anslutningskostnader för villahushållen. Villagruppen
konstaterar att det finns ett behov av tydlig information som kan ge konsumenter stöd i
att fatta beslut om sitt bredband. Därför har Villagruppen tagit fram ett
informationspaket som ska kunna användas av såväl marknadsaktörer i samband med
erbjudanden om fiberanslutning som av offentliga aktörer och andra som vill informera
om bredband.
En förutsättning för att konsumenterna ska känna sig säkra är att avtalsvillkoren på
marknaden är tydliga och skäliga. Konsumentverket har inom ramen för Villagruppen
genomfört en stickprovsgranskning av avtalsvillkor, och avser att gå vidare med tillsyn

mot operatörer som har oskäliga villkor samt undersöka förutsättningarna för en
branschöverenskommelse.
Villagruppen bedömer att det finns en risk att vissa områden hamnar utanför
utbyggnaden av fibernäten. Det behövs en fördjupad analys av den här frågan, där man
analyserar olika segment av villamarknaden och dess olika förutsättningar för
kommersiell utbyggnad. Här ingår att analysera både utbyggnaden, faktiska möjligheter
till anslutning, och förutsättningarna för anslutning i områden där utbyggnad redan skett.
Gruppen rekommenderar att Post- och telestyrelsen får i uppdrag att ta in fastighetsdata
och använda den i sina framtida analyser av bredbandsmarknaden.
Sammanfattningsvis rekommenderar Villagruppen att:






SKL, Boverket och Bredbandsforum får i uppdrag att genomföra studier och
åtgärder för att öka transparensen i kommunernas hantering av bredbandsfrågor,
till exempel i utformning av markavtal
Införa ett finansiellt och praktiskt stöd till kommunerna för att öka
engagemanget i bredbandsfrågor, till exempel i framtagandet och
genomförandet av en kommunal bredbandsstrategi
Tillgängliggöra Villagruppens praktiska vägledning till villahushållen, som ger
stöd i beslut vid val av bredbandsanslutning
Konsumentverket undersöker förutsättningarna för en branschöverenskommelse
om avtalsvillkor vid bredbandsanslutning
Komplettera regionala och nationella kartläggningar med uppgifter om
villahushållens tillgång till olika typer av bredbandsinfrastruktur

I och med denna rapport slutredovisar Bredbandsforums Villagrupp sitt arbete.
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1 Inledning och bakgrund
1.1 Betydelsen av bredbandsutbyggnad till villor
Utvecklingen av det digitala samhället ställer nya krav på infrastruktur för elektronisk
kommunikation. Digitaliseringen förändrar vårt sätt att kommunicera, ta del av
information och konsumera media, vilket ställer ökade krav på hastighet, kapacitet och
tillgänglighet i bredbandsnäten. Utvecklingen skapar också nya möjligheter att lösa
samhällets uppdrag inom vård, omsorg och skola. Digitalisering öppnar möjligheter för
hushåll och företag i alla delar av landet att ta del av likvärdiga samhällstjänster, men
det förutsätter att alla har tillgång till den infrastruktur som krävs. Samhällets
digitalisering kan bidra till mer jämlika förutsättningar, exempelvis skapas möjligheter
att möta specialistläkare på distans eller att få hemspråksundervisning på en liten ort,
men om tillgången till infrastruktur och tjänster inte når alla kan utvecklingen istället
leda till att vissa områden eller grupper hamnar i ett digitalt utanförskap. I och med
samhällets digitalisering blir tillgång till bredband allt mer en fråga om delaktighet och
medborgarnas lika möjligheter i samhället.
I Sverige bor ca 5 miljoner personer i landets ca 2 miljoner enfamiljshus. Majoriteten
av enfamiljshusen har tillgång1 till bredband via kopparnätet och alla2 har möjlighet till
bredband via trådlös infrastruktur. Endast ca 15-20 procent av hushållen i enfamiljshus
har en fiberanslutning, medan majoriteten av alla hushåll i flerfamiljshus har tillgång
till fiber. Andelen enfamiljshus med fiber ökar3 och det finns indikationer på fortsatt
utbyggnad i samma takt under de närmaste åren. En osäkerhetsfaktor är dock hur den
framtida utbyggnaden kommer att påverkas av att det i villaområden typiskt sett finns
färre slutkunder som delar på investeringskostnaden, jämfört med i områden med
främst flerfamiljshus. Även om allt fler villaområden får fiber återstår arbetet att
ansluta enskilda fastigheter i dessa områden. Därutöver finns stora områden som
saknar fiberanslutning.
Bredbandsforums kansli fick år 2013 i uppdrag att genomföra en förstudie om ”Fiber
till Villa”4 som redovisades på styrgruppsmötet den 2 oktober 2013. Studien visade på
en positiv utveckling för utbyggnaden av fiber till villa men pekade på ett antal
utmaningar, bland annat att anslutningskostnaden för fiber uppfattas som hög i
jämförelse med andra accesstekniker och att en hög anslutningsgrad är nödvändig för
att få ett positivt kassaflöde och balansera investeringsrisken. Utifrån resultaten i
förstudien såg styrgruppen behov av att ytterligare fördjupa kunskapen om
förutsättningarna för höghastighetsbredband till enfamiljshus. Med denna bakgrund
beslutade styrgruppen i juni 2014 att tillsätta en arbetsgrupp inom området tillgång till
snabbt bredband i villor, Villagruppen.

1

Tillgång till bredband definieras som att ett internetabonnemang på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställas
till adressen för hushållet eller företaget, se vidare i kap 1.4 Definitioner.
2
Avser tillgång till mobilt bredband i fastigheten, d.v.s. vid en viss plats. Om man utgår från täckningen i PTS
bredbandskartläggning och monterar en fast riktantenn på taket, är sannolikheten för att täckning saknas mycket låg.
3
PTS bredbandskartläggning 2014
4
Fiber till villa – en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus.
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1.2 Villagruppens syfte och mål
Syftet med bredbandsforums Villagrupp har varit att:
”öka kunskapen om utvecklingen på villamarknaden och överväga förslag för att
främja utbyggnaden av höghastighetsbredband (minst 100 Mbit/s) till villor. Fokus för
arbetet är den enskilda villaägaren det vill säga ett slutkundsperspektiv.”
Bredbandsforums arbetsgrupper arbetar med att främja utbyggnaden av fast och mobil
bredbandsinfrastruktur i Sverige. Under de senaste åren har en rad arbetsgrupper
presenterat förslag till åtgärder som ska undanröja hindren för utbyggnad, och dessa
förslag är många gånger tillämpliga både på fasta och mobila nät. Hindren är många
gånger desamma för de olika infrastrukturerna, särskilt eftersom utbyggnad av
mobilnät även förutsätter tillgång till fasta transmissionsnät i botten. (Se rapporterna
från arbetsgrupperna ”Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet” respektive
”Undanröjande av befintliga hinder” samt ”Mobilt bredband i hela landet”.)
Med den här rapporten från Villagruppen läggs en ny pusselbit till de tidigare
analyserna. Rapporten är fokuserad på att belysa utmaningar och förutsättningar för
utbyggnaden av höghastighetsbredband (minst 100 Mbit/s) till villor.
I Villagruppen finns en gemensam bild av att det behövs utbyggnad och
nätuppgradering av både fast och mobilt bredband för att nå regeringens bredbandsmål
och EU:s mål om 30 Mbit/s till alla hushåll. För att nå regeringens bredbandsmål är det
viktigt att ha ett teknikneutralt förhållningssätt och vara medveten om att olika typer av
accesstekniker fyller olika behov. Trots att gruppens fokus främst varit fasta
accesstekniker, vill gruppen understryka att mobilnäten har en mycket viktig roll för
tillgången till bredband, särskilt i områden med höga kostnader för fiberutbyggnad.
Med detta syfte har villagruppen arbetat inom följande fem inriktningsområden, se
vidare i avsnitt 1.4 ”Villagruppens inriktning och genomförande”.
1)
2)
3)
4)
5)

Fördjupad analys av utvecklingen på villamarknaden
Utmaningar för fortsatt hög utbyggnadstakt
Tydliggörande av information och avtalsvillkor
Undersöka möjligheter till ökad anslutningsgrad
Kartläggning av alternativa accesstekniker

Villagruppens arbete har i direktiven från Bredbandsforums styrgrupp avgränsats från
att ”hantera eller adressera frågor som rör förhandsreglering av marknaderna för
elektronisk kommunikation enligt lagen om elektronisk kommunikation.”

1.3 Deltagare och tillvägagångssätt
Villagruppens deltagare representerar såväl myndigheter och organisationer som
privata aktörer med bred kompetens inom både utbyggnads- och slutkundsperspektiv.
Gruppens sammansättning ger en helhetssyn på utmaningar och möjliga lösningar för
bredbandsutbyggnad till enfamiljshus. De aktörer som deltagit i Villagruppen är
IT&Telekomföretagen, IP-Only, Konsumentverket, Lantmäteriet, Post- och
Telestyrelsen (PTS), Rala, Konsument Skellefteå, Svenska Stadsnätsföreningen
(SSNf), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Telenor, TeliaSonera,
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Telekområdgivarna, Villaägarna och Västra Götalandsregionen. Ordförande för
gruppen har varit Mattias Grafström, Telekområdgivarna.
Villagruppen inledde sitt arbete i september 2014 och har haft sju arbetsgruppsmöten
under perioden september 2014 till maj 2015. Utöver arbetsgruppsmöten har gruppen
haft särskilda möten om konsumentinformation, dataunderlag och analys av
villamarknaden samt alternativa accesstekniker. Vid mötet om alternativa
accesstekniker deltog, utöver deltagare från Bredbandsforums villagrupp,
representanter för andra aktörer som erbjuder alternativa accesstekniker för snabbt
bredband till enfamiljshus.

1.4 Villagruppens inriktning och genomförande
I direktivet för Villagruppen angavs fem inriktningsområden för gruppens arbete. I
detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av Villagruppens arbete inom dessa
områden.
1.4.1 Analys av utvecklingen på villamarknaden

Villagruppens uppdrag går ut på ”att genomföra en fördjupad analys av
villamarknaden i syfte att identifiera utmaningar och öka kunskapen om utvecklingen
på marknaden, särskilt med fokus på den enskilde villaägarens situation.”
Med denna bakgrund var Villagruppens målsättning att dela in marknaden i segment
baserat på exempelvis geografi5, hushållets karaktär6 och tillgång till bredband om 100
Mbit/s. Syftet var att kunna identifiera områden eller typer av villor med sina särskilda
förutsättningar för bredbandsutbyggnad. En sådan analys har dock inte varit möjlig att
genomföra inom ramen för Villagruppens uppdrag eftersom det för arbetsgruppen
tillgängliga dataunderlaget inte är tillräckligt detaljerat. Behovet kvarstår att kartlägga
var det finns villor som har, respektive inte har, olika typer av bredbandsinfrastruktur.
Se vidare i kapitel 2.3 ”Behov av dataunderlag för analys av villamarknaden”.
Den analys som presenteras i Villagruppens slutrapport beskriver av detta skäl
generella utmaningar för bredbandsutbyggnad till villor och inte specifika utmaningar
för vissa geografiska områden eller typer av villor.
Analys av villamarknaden ur utbuds- respektive efterfrågeperspektiv
Villagruppens analys av villamarknaden är indelad i utbuds- respektive
efterfrågeperspektiv och, i enlighet med uppdraget, har särskilt fokus har lagts på
efterfrågeperspektivet. Följande studier har genomförts inom ramen för uppdraget:




5
6

Statistisk analys baserat på SCB:s befolkningsstatistik samt PTS
bredbandskartläggning från 2013 (Bredbandsforums kansli).
Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet
(Stelacon).
Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa
(Konsumentverket).

Detta kan innefatta var i landet villorna finns, liksom skillnader mellan tätorter.
Exempelvis fastighetsvärde, inkomstförhållanden och ålder på de boende
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Kartläggning av olika accesstekniker för bredband (Stelacon). Studien har
använts som ett av flera underlag till villagruppens konsumentinformation om
olika tekniker för bredbandsanslutning till villa.

Villagruppens analys av marknaden baseras även på följande studier genomförda
utanför villagruppens uppdrag:






PTS Bredbandskartläggning 2014 - En geografisk översikt av
bredbandstillgången i Sverige, PTS-ER-2015:11.
Studie av kommunala återställningskostnader vid bredbandsbyggnation
(Bredbandsforums kansli).
Lantmäteriets regeringsuppdrag ”Markåtkomst i samband med
bredbandsutbyggnad”.
Konsumentverkets webbundersökning med svenska konsumenter (Omnibus).
Resultat från Bredbandsforums tidigare arbetsgrupper.

1.4.2 Utmaningar för fortsatt hög utbyggnadstakt

Utifrån villagruppens studier, annat relevant underlag samt diskussioner i
arbetsgruppen har Villagruppen identifierat följande utmaningar som mest prioriterade
för den fortsatta fiberutbyggnaden till villor:




Kostnader för utbyggnad i de områden som återstår, se vidare i kaptitel 3.1
”Kostnader för bredbandsutbyggnad till villor”
Slutkundernas efterfrågan och betalningsvilja, se vidare i kapitel 3.2
”Konsumenternas efterfrågan har stor betydelse” samt i kapitel 5 ”Vad
påverkar efterfrågan?”
Offentliga aktörers roll, exempelvis kommunernas engagemang och
ställningstagande, se vidare i kapitel 3.3 ”Kommunernas roll för
bredbandsutbyggnad” samt kapitel 4 ”Kommunernas betydelse för
bredbandsutbyggnad”

1.4.3 Tydliggörande av information och avtalsvillkor

Villagruppen har undersökt slutkundernas situation på bredbandsmarknaden och
särskilt i den valsituation som villahushåll ställs inför när de får erbjudande om
fiberanslutning. I detta arbete har villagruppen identifierat ett behov av objektiv
information om snabbt bredband till villor. Med syfte att ge villaägare stöd i valet av
accessteknik till hemmet har Villagruppen tagit fram en webbplats och ett faktablad
med information om snabbt bredband till villor, se vidare i kap 5.5 ”Samlad
information om bredbandsanslutning till villa”.
1.4.4 Undersöka möjligheter till ökad anslutningsgrad

I Villagruppens uppdrag ingick att undersöka möjligheterna att öka andelen
villahushåll som ansluter sig vid utbyggnad av fiber i ett område. Med detta syfte har
Villagruppen genomfört en kvalitativ och en kvantitativ studie om vilka faktorer som
påverkar anslutningsgraden vid utbyggnad av snabbt bredband till villor. Resultaten av
studierna presenteras i kapitel 5.1 ”Vad karaktäriserar villor med fiber?” och i kapitel
5.2 ”Pris och behov avgör villaägares val”.
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I Villagruppens direktiv ingick även att undersöka ”banksektorns eller
finansieringsinstituts intresse av att erbjuda lån till bredbandsinstallationer”. Frågan
om finansiering diskuterades i Villagruppen. I den utbyggnad som sker nu
konstaterades att flera aktörer numera ofta erbjuder olika betalningsmodeller eller lån
vid utbyggnad till villor. Villagruppen valde därför att, istället för en specifik studie om
finansieringslösningar, genomföra en studie om vad som påverkar slutkunders val av
accessteknik till hemmet, se bilaga 2 ”Fallstudie om villahushållens val av
bredbandsanslutning till hemmet”. Det var viktigt för arbetsgruppen att studera
helheten i konsumenternas beslutsprocess för att få en bättre bild av vilka faktorer som
påverkar valet av accessteknik.
1.4.5 Kartläggning av alternativa accesstekniker

Med syfte att ta fram underlag till Villagruppens konsumentinformation har
Villagruppen genomfört en kartläggning av alternativa accesstekniker för snabbt
bredband till enfamiljshus. Resultaten från studien, såsom beskrivningar av teknikernas
egenskaper samt för- och nackdelar, används i informationen på Villagruppens
webbplats, www.bredbandsforum.se/bredbandtillvilla, samt i Villagruppens faktablad,
se bilaga 6 ”Faktablad om snabbt bredband till villa”.

1.5 Definitioner
Dataunderlaget i denna rapport baseras till stor på PTS bredbandskartläggning7 och av
denna anledning tillämpar Villagruppen samma begreppsdefinitioner som används i
PTS bredbandskartläggning.
”Tillgång till bredband definieras som att ett internetabonnemang på kort tid och utan
särskilda kostnader kan beställas till adressen för en stadigvarande bostad eller ett
fast verksamhetsställe (d.v.s. hushåll eller arbetsställe). Till särskilda kostnader räknas
kostnader utöver vad som normalt debiteras slutkunder vid försäljning av
internetabonnemang, d.v.s. utöver abonnemangs-, anslutnings-, uppsägningsavgifter
med mera, samt mindre kostnader i syfte att förbättra bithastigheten. Ett exempel på en
särskild kostnad, som alltså inte ska behövas enligt definitionen, är installation av
fiber från tomtgränsen till huset (ca 10 000 – 40 000 kr). Ett exempel på en kostnad
som inte räknas som särskild är installation av en antenn på taket i syfte att vid behov
förbättra mottagningen för mobilt bredband (ca 500 – 5000 kr).”
”Med begreppet fiber avses såväl fiber till byggnaden (FTTB) som fiber till hushållet
(FTTH). Däremot omfattas inte fiber till trottoarkanten (FTTC) i begreppet.”
”Tätort definieras i enlighet med SCB:s tätortsdefinition och innefattar i princip alla
hussamlingar med minst 200 invånare såvida avståndet mellan husen normalt inte
överstiger 200 meter. För den exakta definitionen av tätort, se sidan 71 i Statistiska
Meddelanden, MI 38 SM 1101. Likaså definieras småort i enlighet med SCB:s
småortsdefinition och innefattar i princip sammanhängande bebyggelse med högst 150
meter mellan husen och 50-199 invånare. För den exakta definitionen av småort, se
sidan 78 i Statistiska Meddelanden, MI 38 SM 1203.”

PTS Bredbandskartläggning 2014 – En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige, PTS-ER-2015-11
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2 Tillgång till bredband i villor
Sammanfattning
I PTS senaste bredbandskartläggning uppskattas att ca 15-20 procent av Sveriges ca 2
miljoner villahushåll har tillgång till fiber, motsvarande siffra för hushåll i
flerfamiljshus är ca 80 procent. Kartläggningen visar att det totalt sett, oavsett
boendeform, finns stora geografiska skillnader i bredbandstillgång, både mellan tätort
och landsbygd samt mellan regioner och kommuner.
Bredbandskartläggningen är inte uppdelad i en- respektive flerfamiljshus och det är
därför inte möjligt att ta fram uppgifter om var det finns villor med eller utan
fiberanslutning. Villagruppen har uppmärksammat behovet av fördjupat dataunderlag
för att kunna analysera tillgången till bredband i enfamiljshus och för att bedöma
behovet av särskilda insatser på villamarknaden för att nå målen i regeringens
bredbandsstrategi.
Villagruppens rekommendation
Villagruppen ser behov av att analysera villamarknadens olika segment och dess
förutsättningar för kommersiell utbyggnad. Här ingår att analysera både utbyggnaden,
faktiska möjligheter till anslutning, och förutsättningarna för anslutning i områden där
utbyggnad redan skett. Gruppen rekommenderar att Post- och telestyrelsen får i
uppdrag att ta in fastighetsdata och använda den i sina framtida analyser av
bredbandsmarknaden.

2.1 Uppskattning av andelen villahushåll med fiber
I PTS bredbandskartläggning 2014 uppskattas det totala antalet fiberanslutna
enfamiljshus till ca 345 000 i oktober 2014, jämfört med ca 252 000 i oktober 20138.
Uppskattningen baseras på nätägarnas svar på frågan9 om hur många enfamiljshus som
var anslutna med fiber. Hittills har utbyggnaden av fiber främst skett till flerfamiljshus,
men mellan 2012-2013 skedde ett trendbrott10 och nu är utbyggnadstakten högre i
områden med fler enfamiljshus. Idag har ca 15-20 procent av Sveriges ca 2 miljoner
villahushåll tillgång till fiber, motsvarande siffra för hushåll i flerfamiljshus är ca 80
procent, se figur nedan.

Som jämförelse fanns ca 2 miljoner småhus i Sverige år 2013. Se SCB:s statistikdatabas: ”Antal
lägenheter efter region, hustyp och upplåtelseform. År 2013”
9
I Bredbandskartläggningen fick aktörerna själva uppskatta antalet anslutna enfamiljshus. Frågan som
ställdes löd: ”Hur många enfamiljshus, t.ex. villor, ansluter ni idag med ert fibernät?”
10
Jämförelse mellan PTS Bredbandskartläggning 2012 och 2013.
8
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I bredbandskartläggningen ombads nätägarna även att uppskatta hur många
enfamiljshus som ytterligare skulle kunna fiberanslutas, givet att hushållen själva
betalar upp till 30 000 kr för sin anslutning11. Aktörerna svarade att totalt ca 458 000
enfamiljshus skulle kunna få fiber, vilket är en ökning från 384 000 villor året innan.
Resultaten tyder på att antalet fiberanslutna enfamiljshus ökar och att det finns
potential att öka andelen fiberanslutna villor framöver. Det är dock viktigt att beakta att
den marknadsmässiga fiberutbyggnaden i första hand sker i kommersiellt attraktiva
områden. Ju längre fiberutbyggnaden når desto större andel av de återstående villorna
finns i mindre kommersiellt attraktiva områden vilket skulle kunna hämma
utbyggnadstakten framöver.

2.2 Geografiska skillnader i bredbandstillgång
2.2.1 Skillnader mellan tätort och landsbygd

Hittills har fiberutbyggnaden främst skett till tätorter och tillgången till fiber utanför
tätort och småort är jämförelsevis låg.12 Enligt PTS bredbandskartläggning hade totalt
54 procent av Sveriges befolkning tillgång till fiber i oktober 2014, vilket är en ökning
med nästan 5 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 2013. Motsvarande siffra för
befolkningen utanför tätort och småort är endast ca 13 procent. PTS senaste
bredbandskartläggning visar dock tecken på ökad bredbandsutbyggnad även på
landsbygden. I områden utanför tätort och småort ökade tillgången med 4
procentenheter mellan 2013 och 2014, vilket kan jämföras med en ökning på 2,5
procentenheter mellan 2012 och 2013. I några kommuner har tillgången ökat med mer
än 30 procentenheter från 2013 till 2014, vilket är en ökningstakt som inte kunnat ses
tidigare.
En specifik analys för enfamiljshus är inte möjlig att göra med nuvarande
dataunderlag, men Villagruppens bedömning är att det även för enfamiljshus finns
skillnader mellan tätort och landsbygd på samma sätt som för den totala tillgången till
fiber.

Aktörerna fick svara på följande fråga ”Uppskatta hur många av de enfamiljshus (t.ex. villor) som ännu inte är
anslutna till ert fibernät som skulle kunna ansluta sig genom att ringa och göra en beställning och betala 30 000 kronor
eller mindre (homes passed).”
12
PTS Bredbandskartläggning 2014, PTS-ER-2015:11
11
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2.2.2 Regionala och kommunala skillnader

Det finns stora regionala och kommunala skillnader i tillgången till fiber. Skillnaderna
kan delvis förklaras med skillnader i geografiska förutsättningar och kostnader för
bredbandsutbyggnad, men även kommuners, regioners och marknadsaktörers agerande
har stor betydelse. Det visas särskilt i områden som, trots utmanande geografiska
förutsättningar, har god tillgång till fiber. Glest befolkade län som Västerbotten och
Norrbotten har jämförelsevis hög tillgång till fiber, medan fibertillgången är betydligt
lägre i de mer tätbefolkade länen Kalmar och Blekinge. En specifik analys för
enfamiljshus är inte möjlig att göra med nuvarande dataunderlag, men Villagruppens
bedömning är att det även för enfamiljshus finns regionala skillnader på samma sätt
som för den totala tillgången till fiber.

2.3 Behov av dataunderlag för analys av villamarknaden
Den nuvarande bedömningen av fibertillgången i enfamiljshus baseras på en
uppskattning utifrån svaren i PTS senaste bredbandskartläggning. Denna uppskattning
anger det totala antalet fiberanslutna enfamiljshus i hela landet. Det saknas uppgifter
om regionala och geografiska skillnader, d.v.s. var det finns villor med respektive utan
fiber.
Ur Villagruppens perspektiv har avsaknaden av dataunderlag indelat i en- respektive
flerfamiljshus begränsat möjligheterna att identifiera eventuella hinder och flaskhalsar
för bredbandsutbyggnad till villor. Ett mer detaljerat dataunderlag, och en
segmentering av villamarknaden, skulle kunna visa på nya utmaningar som
Villagruppen inte haft möjlighet att identifiera med nuvarande dataunderlag. För att
kunna dra mer långtgående slutsatser anser Villagruppen att det behövs fördjupat
dataunderlag om villornas geografiska placering och tillgången till befintlig
infrastruktur. Med ett fördjupat dataunderlag skulle det bland annat vara möjligt att:




Identifiera områden som riskerar att hamna utanför marknadsaktörernas
utbyggnad och där det saknas möjlighet till stödfinansiering, t.ex. vissa villor i
tätort.
Identifiera områden som ligger långt från befintlig infrastruktur.
Bedöma behovet av nya lösningar på villamarknaden, exempelvis i form av
ökad privat-offentlig samverkan, för att nå målen i regeringens
bredbandsstrategi.

Villagruppen har i sitt arbete påtalat betydelsen av ett fördjupat dataunderlag för analys
av villamarknaden. Arbetet har resulterat i att PTS har meddelat att man har för avsikt
att komplettera bredbandskartläggningen för 2015 med en fördjupad analys av
villamarknaden med fastighetsdata, se vidare nedan.
Befintligt dataunderlag
I PTS bredbandskartläggning insamlas årligen dataunderlag om tillgången till bredband
hos hushåll och företag. Syftet med bredbandskartläggningen är att följa upp målen i
bredbandsstrategin och med kartläggningen mäts tillgången till bredband hos
slutkunder. Kartläggningen visar dock inte vilken typ av hus som avses, t.ex. en- och
flerfamiljshus, eller infrastrukturens sträckning.
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I bredbandskartläggningen för 2013 och 2014 har PTS kompletterat undersökningen
med en särskild fråga om hur många enfamiljshus som har tillgång fiberanslutning.
Svaren på denna fråga ger en uppskattning av andelen enfamiljshus som är anslutna till
fiber.
I PTS Bredbandskartläggning insamlas data om vilka adresser som kan anslutas med
olika typer av bredbandsaccess, d.v.s. platser som har tillgång till fiber, xDSL, kabel-tv
och mobilt bredband. Adresserna i bredbandskartläggningen är dock inte särredovisade
för villor med fiber utan dessa adresser redovisas tillsammans med adresserna för fiber
till flerfamiljshus
En uppdelning i en- och flerfamiljshus skulle vara möjlig genom att koppla PTS
bredbandskartläggning till fastighetsdata. Fastighetsdata finns hos Lantmäteriet och i
viss mån hos regioner och kommuner, exempelvis har Region Skåne valt att köpa in
fastighetsdata för fördjupad analys av bredbandstillgången i regionen. Även
marknadsaktörerna köper in fastighetsdata för sin egen nätplanering. Detta
dataunderlag är dock inte heltäckande eller tillgängligt för analys i villagruppen och det
finns behov av öppet dataunderlag för fördjupad analys av villamarknaden.
2.3.1 Förslag till analys med fastighetsdata

Villagruppen ser en möjlighet att avsevärt förbättra analysen av villamarknaden genom
att koppla adresserna i PTS bredbandskartläggning till Lantmäteriets fastighets- och
byggnadsregister. Dataunderlaget i PTS bredbandskartläggning består av ca 800 000
adresser från 770 aktörer som tillhandahåller bredbandsinfrastruktur till slutkunder
över fiber eller koax. Utöver detta ingår kopparnätets utbyggnad i hela landet och
täckningskartor från mobiloperatörerna. Andelen hushåll och företag med
bredbandsanslutning kan tas fram genom att koppla dataunderlaget till SCB:s
befolkningsstatisk i 250-metersrutor, se bild nedan.

Figur: Bredbandskartläggningens nuvarande modell för datainsamling och villagruppens
förslag till komplettering med fastighetsdata
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En koppling av adresserna i PTS bredbandskartläggning till Lantmäteriets
fastighetsdata skulle ge möjlighet att mäta tillgången till bredband uppdelat på en- och
flerfamiljshus och därmed skapa bättre förutsättningar att analysera villamarknaden ur
ett utbyggnads- och infrastrukturperspektiv. Mot bakgrund av de behov som beskrivits
ovan och möjligheten att förbättra analysen med fastighetsdata har Villagruppen
framfört till PTS att det skulle vara värdefullt om myndigheten kompletterade
Bredbandskartläggningen med en fördjupad analys utifrån fastighetsdata. En sådan
analys skulle avsevärt förbättra möjligheterna att identifiera områden i behov av
särskilda insatser och därmed öka möjligheterna att kunna uppfylla regeringens
bredbandsmål.
Villagruppens rekommendation
Villagruppen ser behov av såväl nationell som regional analys av villamarknadens
olika segment och dess förutsättningar för kommersiell utbyggnad. Här ingår att
analysera både utbyggnaden, faktiska möjligheter till anslutning, och
förutsättningarna för anslutning i områden där utbyggnad redan skett. Gruppen
rekommenderar att Post- och telestyrelsen får i uppdrag att ta in fastighetsdata och
använda den i sina framtida analyser av bredbandsmarknaden.
Planerade åtgärder till följd av Villagruppens arbete
PTS har undersökt möjligheten att köpa in fastighetsdata och har meddelat att
myndigheten har för avsikt att göra det under 2015 i syfte att göra en fördjupad analys
i samband med Bredbandskartläggningen 2015 som publiceras våren 2016.
Västra Götalandsregionen och Region Skåne planerar en regional studie med syfte att
identifiera områden med svåra förhållanden och se över graderingen mellan
landsbygd och tätort.
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3 Utmaningar för bredbandsutbyggnad till
villor
Sammanfattning
Villagruppens bedömning är att följande områden är särskilt viktiga för en hög
utbyggnadstakt till villor.






Kostnad för utbyggnad i de områden som återstår. Kostnaderna vid
fiberutrullning består till stor del av gräv- och återställningskostnader varför
markfrågor har stor betydelse för den fortsatta bredbandsutbyggnaden till
villor.
Slutkundernas efterfrågan och betalningsvilja, och en tillräckligt hög
anslutningsgrad är en förutsättning för marknadsmässiga investeringar.
Villagruppens arbete för ökad kunskap om slutkundernas efterfrågan och
förbättrad kommunikation med villaägare presenteras i kapitel 5”Vad
påverkar efterfrågan?”.
Offentliga aktörers roll, exempelvis kommunernas engagemang och
strategiska ställningstagande. Kommunerna har stora möjligheter att påverka
förutsättningarna för bredbandsutbyggnad till villor, exempelvis avseende
markfrågor och samordning av aktörer i kommunen, se vidare i kapitel
4”Kommunernas betydelse för bredbandsutbyggnad”.

Villagruppens rekommendation
Villagruppen bedömer att det finns en risk att vissa områden hamnar utanför
utbyggnaden av fibernäten. Det behövs en fördjupad analys av den här frågan, där
man analyserar olika segment av villamarknaden och dess olika förutsättningar för
kommersiell utbyggnad. Här ingår att analysera både utbyggnaden, faktiska
möjligheter till anslutning, och förutsättningarna för anslutning i områden där
utbyggnad redan skett. Villagruppen rekommenderar att PTS i sin fördjupade analys
av villamarknaden, se kapitel 2.3 ovan, särskilt följer utvecklingen i de områden som
riskerar att hamna utanför fiberutbyggnaden till villor.

3.1 Kostnader för bredbandsutbyggnad till villor
Den marknadsmässiga bredbandsutbyggnaden till villor påverkas i hög grad av
kostnaderna för bredbandsutbyggnad i området i förhållande till antalet potentiella
slutkunder. En stor del av kostnaderna vid fiberutrullning utgörs av gräv- och
återställningskostnader, varför markfrågor har stor betydelse för den fortsatta
bredbandsutbyggnaden till villor. Faktorer som påverkar kostnaderna är bland annat:




Avstånd mellan hus och husens spridning, d.v.s. om husen finns i orter, byar
eller långt från varandra
Markens beskaffenhet, vilket påverkar gräv- och återställningskostnader,
exempelvis jordbruksmark jämfört med berggrund
Avstånd till befintliga noder och telestationer, vilken nätsträckning som
behövs för att nå befintlig infrastruktur
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Geografiska förutsättningar, exempelvis om det finns hinder i form av berg
och dalgångar eller sjöar och vattendrag
Kommunernas regler och avgifter för återställningskostnader, d.v.s.
kostnader i samband med att en aktör vill förlägga bredband i kommunal mark,
t.ex. asfaltering.

Fiberutbyggnad till villor innebär i praktiken att gräva ner fiberkabel ända fram till
varje villa. Eftersom kostnaderna till stor avgörs av kostnaderna för grävning är det
oftast betydligt mer kostsamt att anlägga fiber till enfamiljshus jämfört med
flerfamiljshus där fler hushåll delar på grävkostnaden till fastigheten. I områden med
höga kostnader för bredbandsutbyggnad, exempelvis p.g.a. husens geografiska
placering eller avsaknad av befintlig infrastruktur, krävs att andra faktorer underlättar
bredbandsutbyggnad och skapar förutsättningar för marknadsmässiga investeringar. I
dessa områden är kommunernas ställningstagande och slutkundernas efterfrågan och
betalningsvilja avgörande för om bredbandsutbyggnad ska komma till stånd.
En möjlighet för att minska kostnaderna för bredbandsutbyggnad är att använda s.k.
alternativa förläggningsmetoder, såsom exempelvis spårfräsning. Villagruppen ser
positivt på dessa möjligheter och förordar att metoderna används där så är möjligt.
Andra faktorer som påverkar kostnaderna är bland annat möjligheterna till
samförläggning och tillgång till stolpar för lufthängda ledningar.
Inom regeringskansliet pågår för närvarande två arbeten som kan påverka kostnaderna
och öka förutsättningarna för bredbandsutbyggnad, dels implementeringen av det s.k.
utbyggnadsdirektivet i Sverige och dels den s.k. Stomnätsutredningen ”Effektivare
användning av statens bredbandsinfrastruktur”. Syftet med utbyggnadsdirektivet är att
sänka kostnaderna för utbyggnad bland annat genom en ökad samordning av bygg- och
anläggningsprojekt. Implementeringsförslaget remitteras under perioden 6 mars-5 juni
2015 och bestämmelserna beräknas träda i kraft den 1 juli 2016.
Stomnätsutredningen, som lämnar sitt slutbetänkande i januari 2016, ska se över
möjligheterna att effektivisera och samordna användningen av de statligt ägda
bredbandsnäten. Villagruppen ser positivt på åtgärder som syftar till att underlätta
bredbandsutbyggnad, men betonar att utmaningar kvarstår även efter att dessa
nationella utredningar och regleringar införts, särskilt avseende kommunernas roll för
bredbandsutbyggnad, se vidare i kapitel 4 ”Kommunernas betydelse för
bredbandsutbyggnad”.

3.2 Konsumenternas efterfrågan har stor betydelse
Slutkundernas efterfrågan på höghastighetsbredband har stor betydelse för
marknadsaktörernas vilja att investera i ett område. En tillräckligt hög anslutningsgrad
är en förutsättning för marknadsmässiga investeringar. Andelen slutkunder som
ansluter sig har särskilt stor betydelse i villaområden där avståndet mellan husen är
större och antalet potentiella kunder som ska täcka investeringen är lägre än i områden
med främst flerfamiljshus.
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Efterfrågan på fiberabonnemang ökar13 och allt fler villahushåll får erbjudande om att
ansluta villan till fiber. Trots en ökande efterfrågan på fiber är det många slutkunder
som känner sig osäkra på om de ska ansluta villan till fiber eller inte när de får ett
erbjudande. Villagruppen har undersökt vilka faktorer som påverkar efterfrågan på
fiber och föreslår åtgärder för att öka slutkundernas möjligheter att göra välgrundade
val när de får erbjudande om fiberanslutning. Slutsatser och resultat av villagruppens
arbete presenteras i kapitel 5 ”Vad påverkar efterfrågan?”.

3.3 Kommunernas roll för bredbandsutbyggnad
Kommunernas agerande och strategiska förhållningssätt till hur
infrastrukturutbyggnaden i kommunen ska ske har en avgörande betydelse för den
fortsatta bredbandsutbyggnaden till villor. Viktiga områden där kommunerna kan spela
en avgörande roll är genom att





Underlätta och minska kostnader för grävning.
Samordna aktörer som bidrar till bredbandsutbyggnad.
Öka kunskapen om lokala förutsättningar samt att identifiera och synliggöra
områden i behov av särskilda insatser.
Vara pådrivare av användningen av digitala tjänster inom den kommunala
verksamheten.

I kapitel 4 ”Kommunernas betydelse för bredbandsutbyggnad” presenteras
Villagruppens slutsatser och rekommendationer avseende kommunernas roll för den
fortsatta bredbandsutbyggnaden till villor.

3.4 Villor som riskerar att inte erbjudas fiber
Fiberutbyggnaden till villor går mycket snabbt, mycket tack vare marknadsaktörernas
villakoncept och lokala initiativ i form av ideella fiberföreningar, och allt fler
enfamiljshus får tillgång till fiber. Villagruppen vill dock betona risken för att vissa
områden och enskilda fastigheter riskerar att hamna utanför utrullningen av fiber till
enfamiljshus, se bild nedan. Områden med särskilda utmaningar är de som med
nuvarande stödregler inte har rätt till offentliga stödmedel och som på grund av
geografiska eller andra hinder riskerar att inte heller nås av marknadsaktörernas
investeringar. I dessa områden behövs endera lösningar med andra accesstekniker än
fiber alternativt andra typer av insatser som ökar förutsättningarna för fiberutbyggnad,
såsom exempelvis samverkan mellan privata och offentliga aktörer.

13

Svensk Telemarknad första halvåret 2014, PTS-ER 2014:29
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Med nuvarande stödregler har endast småort och ren landsbygd möjlighet till
stödfinansiering, d.v.s. alla tätorter14 exkluderas. Utformningen av stödreglerna baseras
på den årliga marknadsanalys15 som utförs av PTS på uppdrag av Jordbruksverket.
Boende i områden som klassas som tätort har kontaktat Jordbruksverket, PTS och
Bredbandsforum och uttryckt oro för att området kommer att hamna utanför
fiberutbyggnaden. De framför bland annat att Jordbruksverkets bedömning av de
kommersiella förutsättningarna är felaktiga, t.ex. på grund av avflyttning, eller att den
geografiska formen på orten, t.ex. en lång sträcka med ett eller två hus i bredd, gör att
hela eller delar av tätorten borde omfattas av stödmöjligheten för fiberutbyggnad.
Idag saknas tillräckligt dataunderlag för att kunna göra en djupare analys av vilka
villahushåll som riskerar att komma i kläm och Villagruppen rekommenderar att en
sådan analys prioriteras i det fortsatta arbetet, se vidare i kapitel 2.3 ”Behov av
dataunderlag för analys av villamarknaden” ovan. Villagruppen bedömer att det
behövs nya typer av lösningar, exempelvis i form av ökad samverkan mellan den
privata och den offentliga sektorn, för att tillgodose behovet av snabbt bredband till
villahushåll. Här vill arbetsgruppen särskilt peka på betydelsen av slutkundernas
efterfrågan och anslutningsgrad samt kommunernas förhållningssätt till
bredbandsutbyggnad som avgörande för den fortsatta bredbandsutbyggnaden till villor.

14

Med tätort avses SCB:s definition av tätbebyggt område, d.v.s. minst 200 invånare där avståndet mellan husen är
mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent.
15
I marknadsanalysen, som uppdateras årligen, görs en bedömning av var kommersiell utbyggnad kan antas komma till
stånd.
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4 Kommunernas betydelse för
bredbandsutbyggnad
Sammanfattning
Kommuner spelar en avgörande roll för bredbandsutbyggnad till villor. Utmaningar
som identifierats i tidigare arbete avseende bl.a. markfrågor, samordning samt
kommunal strategi och planering kvarstår. Bredbandsforums kartläggning av
kommunernas återställningskostnader visar att det är stora skillnader mellan
kommunernas avgifter. Höga kostnader för återställning kan utgöra ett hinder för
villaägare i vissa kommuner att få tillgång till fiberanslutning.
Villagruppens förslag
Ökad enhetlighet i kommunernas hantering av markfrågor skulle avsevärt underlätta
marknadsaktörernas bredbandsutbyggnad. Villagruppen föreslår att:


SKL i samband med den planerade översynen av vägledningen ”Ledning för
grävning” även ser över och verkar för ökad spridning av SKL:s förslag till
markavtal ”Markavtal för ledningar i allmän platsmark”.

Villagruppens bedömning är att det finns behov av att se över kommunernas
tillämpning av bestämmelserna om elektroniska kommunikationer i PBL.
Villagruppen föreslår att:


Boverket får i uppdrag att följa upp och vid behov se över riktlinjerna
”Elektroniska kommunikationer i planeringen”. I uppdraget bör även ingå att
överväga behovet av tvingande reglering i form av föreskrifter eller
lagändringar.

Villagruppens rekommendationer
Villagruppens bedömning är att ökat kommunalt engagemang och förståelse för nytta
och behov av bredband kan bidra till att lösa kommunala utmaningar för
bredbandsutbyggnad. Villagruppen välkomnar införandet av regionala
bredbandskoordinatorer och rekommenderar att Regeringen ger kommunerna
finansiellt stöd för att inrätta bredbandskoordinatorer på kommunal nivå.
Villagruppen ser positivt på utvecklingen att allt fler kommuner har en
bredbandsstrategi. Villagruppen rekommenderar att de regionala
Bredbandskoordinatorerna får i uppdrag att ge kommuner vägledning och stöd i
arbetet med att genomföra den kommunala bredbandsstrategin.
Villagruppen ser även behov av att analysera kommunernas hantering och
transparens i bredbandsfrågor och rekommenderar att olika organisationer såsom
SKL, Boverket och Bredbandsforum får i uppdrag att genomföra sådana studier.
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4.1 Tidigare identifierade utmaningar kvarstår
Kommunerna har en central roll vid fiberutbyggnad till villor. Kommunernas agerande
kan både främja eller hindra bredbandsutbyggnaden beroende på hur kommunen väljer
att agera bland annat avseende grävfrågor, samverkan och användning av digitala
tjänster i den kommunala verksamheten.
Kommunernas betydelse för bredbandsutbyggnad har behandlats i flera tidigare
rapporter, bland annat i Bredbandsforums tidigare arbetsgrupper och i Lantmäteriets
regeringsuppdrag ”Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad”. I dessa
rapporter har särskilt följande områden lyfts fram som viktiga för kommunernas
bredbandsutbyggnad:


Markfrågor: Kommunernas hantering av markfrågor, såsom markavtal,
grävtillstånd och återställningskostnader, påverkar i hög grad
förutsättningarna för bredbandsutbyggnad till villor. En stor utmaning för
fortsatt bredbandsutbyggnad är skillnaderna i hantering mellan olika
kommuner och behovet av större enhetlighet har lyfts i flera sammanhang.16



Samordning: Regioner och kommuner har en viktig roll för att samordna
marknadsaktörer, offentliga organisationer och ideella föreningar som kan
bidra till ökad bredbandsutbyggnad. Flera av bredbandsforums tidigare
arbetsgrupper pekat på behovet av regionala och kommunala
bredbandskoordinatorer.



Strategi och planering: Genom att ta fram en regional och kommunal
bredbandsstrategi och inkludera bredband i översikts- och detaljplaner ökar
förutsättningarna för samordning och marknadsaktörers investeringar. En
bredbandsstrategi visar också på kommunens inriktning och ställningstagande
för bredbandsutbyggnad.

Villagruppen konstaterar att många av de utmaningar som identifierats i tidigare arbete
kvarstår och att det behövs nya lösningar för att komma vidare. De lösningar som
tidigare föreslagits har främst varit av främjande, icke tvingande, karaktär och
Villagruppen har diskuterat om det finns behov av mer styrande åtgärder.
Diskussionerna landade i att Villagruppen ser behov av både styrande åtgärder som
trycker på kommunernas förändringsarbete och främjande åtgärder som synliggör
nyttan med bredband och stärker kommunernas engagemang.

4.2 Kommunernas hantering av markfrågor
Kommunernas hantering av markfrågor har avgörande betydelse för förutsättningarna
för marknadsaktörernas bredbandsutbyggnad, särskilt i tätorter där kommunen ofta är
fastighetsägare och behovet av grävtillstånd är större. Villagruppen vill här betona
betydelsen av likabehandling särskilt avseende aktörernas möjligheter att få
grävtillstånd.

16

Lantmäteriets regeringsuppdrag ”Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad”
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Villagruppens erfarenhet är att det är stora skillnader i hur kommunerna väljer att
hantera markfrågor och förutsättningarna för tillträde till kommunal mark.
Villagruppens bedömning är att en ökad enhetlighet i markfrågor skulle främja
bredbandsutbyggnaden i landet och minska risken för regionala och kommunala
skillnader.
4.2.1 Kommunernas återställningskostnader

Som framgår av Bredbandsforums rapport ”Kommunala återställningskostnader vid
bredbandsbyggnation”, se bilaga 2, är det stora skillnader mellan de avgifter som tas ut
av olika kommuner. Priset för återställning varierar från 10 kr per meter eller
kvadratmeter upp till 1000 kr per meter eller kvadratmeter, se figur nedan. Alltför höga
kostnader för återställning kan utgöra ett hinder för att villaägare i vissa kommuner ska
kunna få tillgång till en fiberanslutning. I förlängningen utgör det ett hinder mot att
regeringens bredbandsmål ska kunna uppnås.

Figur: Genomsnittlig återställningskostnad per kommun i och utanför tätort samt
genomsnittlig kostnad för hela Sverige

Kommunala återställningskostnader vid bredbandsbyggnation avser alla de kostnader
som debiteras från kommunen i samband med att en aktör vill förlägga bredband i
kommunal mark. Kostnaderna varierar beroende på vilken typ av yta som ska
återställas, vilken återställning som avses, storleken på denna och vilken klassning
marken har. Kostnaden är också avhängig hur konditionen på marken är samt vilken
teknik som används för schaktarbetet.
Transparensen runt tariffer för återställning varierar, liksom vad kommunerna väljer att
inkludera i sitt avgiftsuttag. Där avgifter tas ut debiteras dessa vanligen baserat på hur
många meter eller kvadratmeter som schaktarbetet omfattar.
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Även om de flesta kommuner har ett visst avgiftsuttag finns det kommuner som inte
debiterar några återställningskostnader alls. Dessa ställer dock vanligen krav på hur
återställningen ska genomföras, vilket i sig kan vara väl motiverat. Alltför strikta och
detaljerade krav kan dock ge ett kostnadsmässigt påslag som i praktiken kan likställas
med att ta ut en kommunal återställningsavgift.
En synpunkt som lyfts fram i Villagruppens diskussioner är att man tidigare ofta lagt
tonvikten på marknadsaktörernas syn på förutsättningarna för bredbandsutbyggnad och
att det finns behov av att belysa utmaningarna ur kommunernas synvinkel. Det finns
bakomliggande orsaker till kommunernas processer, avgifter och regler, exempelvis
har vissa kommuner negativa erfarenheter av att grävningar gett upphov till stora
kostnader eller störningar för trafik och boende.
Ett första steg för att underlätta vid utbyggnad av bredband vore att öka transparensen
kring återställningskostnaderna samt att kommunerna själva inventerar och jämför sina
tariffer.
Villagruppens rekommendation
Villagruppen välkomnar studier liknande den som Bredbandsforums kansli genomfört
om återställningskostnader och ser behov av ytterligare kartläggningar och analyser av
kommunernas hantering av och transparens i bredbandsfrågor. Det finns även behov av
att belysa kommunernas synvinkel i markfrågor vid bredbandsutbyggnad.
Villagruppen rekommenderar att:
Olika organisationer såsom SKL, Boverket och Bredbandsforum får i uppdrag att
genomföra studier om kommunernas hantering och transparens i bredbandsfrågor.
4.2.2 Översyn av SKLs vägledning i grävfrågor

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en vägledning för
kommunernas hantering av grävfrågor, ”Ledning för grävning” samt ett förslag till
avtal vid grävning i kommunal mark ”Markavtal för ledningar i allmän platsmark”.
SKL har dock inget mandat att styra kommunerna i hur de hanterar markfrågor och
förutsättningarna varierar mycket mellan kommunerna, exempelvis avseende process
för grävtillstånd och hur markavtal används och är utformade.
Villagruppens förslag
Under 2015 planerar SKL att genomföra en översyn av vägledningen ”Ledning för
grävning” och Villagruppen välkomnar denna översyn. Villagruppens bedömning är
att ökad enhetlighet i kommunernas hantering av markfrågor avsevärt skulle
underlätta marknadsaktörernas bredbandsutbyggnad och Villagruppen ser gärna att
fler kommuner använder sig av SKLs vägledning och förslag till markavtal.
Villagruppen föreslår att:
SKL i samband med översynen av vägledningen ”Ledning för grävning” även ser
över och verkar för ökad spridning av SKL:s förslag till markavtal ”Markavtal för
ledningar i allmän platsmark”.
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4.2.3 Kommunernas perspektiv i markfrågor

Villagruppens erfarenhet är att i kommuner där det finns förståelse för nyttan av
bredband i den kommunala verksamheten löser sig ofta många av de utmaningar som
finns, exempelvis vad gäller återställningskostnader och tillgång till mark.
Kommunerna gör en nytto- och kostnadsbedömning i alla typer av beslut och om
kommunen kan se nytta för övrig kommunal verksamhet, som hemtjänst och skola,
finns det större möjlighet att fatta beslut som underlättar bredbandsutbyggnad.
Samhällets digitalisering kommer att innebära en förändringsresa för kommunala
verksamheter, se bilden nedan. Det är stora skillnader avseende var i processen
kommunerna befinner sig, vissa kommuner inför redan nya arbetssätt i organisationen,
medan andra ännu inte är medvetna om nyttan och behovet av förändring.

Figur: Visualisering av den kommunala förändringsresan för bredbandsutbyggnad och
digitaliserad kommunal verksamhet

Kommuner som är medvetna om möjligheterna med en digitaliserad verksamhet, och
där det finns en vilja till förändring, bidrar aktivt till ökade förutsättningar för
bredbandsutbyggnad i kommunen. Det visar exempelvis resultaten i den senaste
kommunenkäten17 som visar att kommuner som har en bredbandsstrategi avsätter mer
medel för bredbandsutbyggnad än kommuner utan en sådan strategi.
SKLs kartläggning ”E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna”18 visar att det är
allt fler kommuner som prioriterar e-förvaltning. Det är dock fortfarande sju procent av
kommunerna som anger att e-förvaltning prioriteras ganska lågt eller mycket lågt i
verksamheten. Bland kommuner med färre än 10000 invånare är andelen som inte
prioriterar e-förvaltning 17 procent.

17
18

Resultat från bredbandsundersökning till kommunerna 2014
E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna? E-förvaltning och e-tjänster 2014, SKL
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Villagruppens rekommendation
Villagruppen ser behov av åtgärder som ökar medvetenheten bland de kommuner som
ännu inte sett nyttan av digitalisering och behovet av bredband för den kommunala
verksamheten. Kommunerna spelar en avgörande roll för den fortsatta
bredbandsutbyggnaden särskilt i de områden som riskerar att hamna i kläm mellan
marknadsaktörernas investeringar och möjligheten till offentliga stödmedel, se vidare
kapitel 3.4 ”Villor som riskerar att inte erbjudas fiber”.
Villagruppen rekommenderar att:
Regeringen ger kommunerna finansiellt stöd för att inrätta bredbandskoordinatorer på
kommunal nivå.

4.3 Regional och kommunal samordning
I olika sammanhang, exempelvis i Bredbandsutredningen (SOU 2014:21) och
Bredbandsforums arbetsgrupper, har behovet av en samordnande funktion på regional
nivå lyfts fram som viktigt för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Med denna
bakgrund lämnade bredbandsutredningen förslag om regionala bredbandskoordinatorer
och ett samordnande sekretariat på nationell nivå. Förslaget bereds av regeringskansliet
under våren 2015.
Syftet med de regionala bredbandskoordinatorerna är att fungera som kontaktpunkt
för såväl offentliga som privata aktörer i regionen samt att bidra till samordning,
informationsspridning och ökad kunskap om regionala förutsättningar för
bredbandsutbyggnad. Det nationella sekretariatets uppdrag är att sprida kunskap,
skapa nätverk och främja samverkan mellan de regionala bredbandskoordinatorerna.
Villagruppens rekommendation
Villagruppen välkomnar förslaget om regionala bredbandskoordinatorer och bedömer
att införandet av bredbandskoordinatorer kan bidra till att hantera de utmaningar som
finns avseende bland annat kommunalt engagemang, inriktning och ställningstagande
för bredbandsutbyggnad. Bredbandskoordinatorerna kan genom detta på ett positivt
sätt bidra till bättre förutsättningar för bredbandsutbyggnad i landets 290 kommuner.
Villagruppen ser dock behov av ytterligare åtgärder på kommunal nivå, särskilt för de
kommuner som ännu inte sett nyttan med bredband för kommunal verksamhet, och
kommunernas betydande roll för bredbandsutbyggnaden i kommunen.
Villagruppen rekommenderar med denna bakgrund att:
Regeringen, som ett komplement till de regionala bredbandskoordinatorerna, ger
kommunerna finansiellt stöd för att inrätta bredbandskoordinatorer på kommunal
nivå.
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4.4 Kommunal strategi och planering för bredband
En politiskt förankrad bredbandsstrategi och att bredband inkluderas i kommunernas
översikts- och detaljplaner är viktiga delar för den fortsatta bredbandsutbyggnaden till
enfamiljshus. Idag har majoriteten av alla kommuner upprättat eller påbörjat arbetet
med en bredbandsstrategi, medan utvecklingen avseende bredband i översikts- och
detaljplaner inte kommit lika långt.
4.4.1 Genomförande av kommunala strategier

Enligt PTS, SKL och Bredbandsforums senaste kommunundersökning19 har 87 % av
kommunerna upprättat, uppdaterat eller påbörjat arbetet med att ta fram
bredbandsstrategier. Antalet kommuner som förankrat strategin på ledningsnivå,
antingen i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen, har ökat från 21 kommuner år
2010 till 143 kommuner år 2014. Enligt undersökningen för 2014 hade ca 90 procent
av de kommuner som besvarat enkäten, och som hade en bredbandsstrategi, även
förankrat den i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Allt fler kommuner uppdaterar också sina strategier för att anpassa dem till nya
förutsättningar. Andelen kommuner som har uppdaterat bredbandsstrategin efter 2007
har ökat från 43 procent 2013 till 62 procent 2014. Kommunundersökningen visar
också att kommuner som har en bredbandsstrategi i högre grad avsätter medel för
bredbandsutbyggnad än kommuner som inte har en strategi.
Villagruppens rekommendation
Villagruppen ser positivt på utvecklingen att allt fler kommuner har en
bredbandsstrategi. Många kommuner står nu inför att ta nästa steg för
bredbandsutbyggnad och att genomföra de mål och åtgärder som planerats i
bredbandsstrategin.
Villagruppen rekommenderar att:
De regionala bredbandskoordinatorerna, som en del i sitt arbete, ger vägledning och
stöd till kommunerna i arbetet med att genomföra den kommunala bredbandsstrategin.
4.4.2 Elektroniska kommunikationer i översikts- och detaljplaner

I Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, infördes år 2011 en bestämmelse som innebär
att kommunerna ska ta hänsyn till behovet av elektronisk kommunikation i översiktsoch detaljplanearbetet. I samband med införandet av lagen tog Boverket fram riktlinjer
för kommunernas tillämpning av bestämmelserna, ”Elektroniska kommunikationer i
planeringen20.
I bestämmelsen definieras bredband som en tjänst av allmänt intresse, vilket innebär en
förstärkning av det kommunala samordningsansvaret för bredbandsutbyggnad.
Kommunerna har också genom denna lag en utökad möjlighet att ställa krav på
byggentreprenörer att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska ingå vid
utbyggnad av nya områden.

19
20

Resultat från bredbandsundersökning till kommunerna 2014
Elektroniska kommunikationer i planeringen, Regeringsuppdrag (10), M2009/4802/A (DELVIS), Boverket, 2010
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PTS, SKL och Bredbandsforum har genomfört en enkät till kommunerna om olika
bredbandsfrågor, kommunenkäten21. Enligt svaren i undersökningen tillämpar knappt
hälften (47 %) av alla kommuner Plan- och bygglagen (PBL) avseende elektronisk
kommunikation, vilket är på samma nivå som ett år tidigare (45 %). Generellt sett är
medvetandegraden om att kommunerna ska ta hänsyn till elektroniska
kommunikationer enligt PBL relativt låg, 3 av 10 kommuner svarade att de inte visste
om de tillämpar PBL. Det finns dock en positiv utveckling jämfört med nivån då nya
PBL infördes, år 2010 svarade endast 9 kommuner att de tillämpar PBL jämfört med
135 kommuner år 2014.
Av de 135 kommuner som tillämpar PBL har 122 kommuner beaktat PBL i
översiktsplanen och 83 kommuner i detaljplanen. Resultaten i enkäten indikerar att en
högre medvetenhet om bredbandsfrågor i stort leder till ökad hänsyn till elektroniska
kommunikationer i översikts- och detaljplaner, andelen kommuner som tillämpar PBL
är 60 procent i kommuner som har en bredbandsstrategi jämfört med 47 procent för
alla kommuner.
Villagruppens förslag
Villagruppens bedömning är att resultaten i kommunenkäten visar att det finns behov
av att se över kommunernas tillämpning av bestämmelserna om elektroniska
kommunikationer i PBL.
Med denna bakgrund föreslår Villagruppen att:
Boverket får i uppdrag att följa upp och vid behov se över riktlinjerna ”Elektroniska
kommunikationer i planeringen”. I uppdraget bör även ingå att överväga behovet av
tvingande reglering i form av föreskrifter eller lagändringar.

21

Resultat från bredbandsundersökning till kommunerna 2014
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5 Vad påverkar efterfrågan?
Sammanfattning
Andelen villahushåll som ansluter sig till fiber har stor betydelse för den fortsatta
bredbandsutbyggnaden. Allt fler villahushåll får erbjudande om fiberanslutning och
många konsumenter upplever osäkerhet i valet att ansluta sig eller inte. Villagruppen
har i en fallstudie undersökt vad som påverkar hushållens val av bredbandsanslutning
till hemmet. Den övergripande slutsatsen är att hushållets upplevda behov av
fiberanslutning, i förhållande till priset, avgör om hushållet väljer att ansluta sig till
fiber eller inte. Det går inte att dra några tydliga slutsatser avseende vilken typ av
hushåll, exempelvis avseende ålder eller inkomst, som väljer att ansluta sig till fiber.
PTS priskartläggning visar att det är stora variationer i prismodeller och pris för
fiberanslutning. Villagruppen ser med denna bakgrund behov av objektiv information
till konsumenter avseende bland annat totalkostnaden för bredbandsanslutning samt
orsaker till prisskillnader mellan olika områden.
Konsumentverket har genomfört en stickprovsgranskning av avtalsvillkor för
fiberanslutning till enfamiljshus. Mot bakgrund av resultaten av granskningen
planerar Konsumentverket att inleda tillsynsärenden mot bolag som har oskäliga
avtalsvillkor och att undersöka möjligheterna för en överenskommelse med branschen.
Villagruppen ser även behov av att upplysa konsumenter om vilken typ av villkor som
slutkunden bör undvika eller be att få förtydligade innan avtal sluts med
marknadsaktören.
Villagruppens förslag
Mot bakgrund av slutsatserna ovan har Villagruppen tagit fram ett
informationsmaterial för kommunikation med villahushåll om nytta och framtida
användning av bredband, pris för anslutning, avtalsvillkor samt för- och nackdelar
med olika bredbandstekniker. Informationsmaterialet presenteras på Bredbandsforums
webbplats samt i ett faktablad. Villagruppen föreslår att:



Marknadsaktörer använder sig av villagruppens informationsmaterial som
komplement till det egna marknadsföringsmaterialet vid erbjudande om
fiberanslutning till villa.
Offentliga aktörer och intresseföreningar, såsom Konsumentverket, PTS,
Telekområdgivarna och Villaägarna, sprider och hänvisar till informationen i
sina kontakter med slutkunder.

5.1 Vad karaktäriserar villor med fiber?
Statistisk analys av villahushåll med fiber
Med syfte att öka kunskapen om vad som karaktäriserar villahushåll med respektive
utan fiberanslutning har Villagruppen genomfört en studie baserat på underlag från
SCB:s befolkningsstatistik samt PTS bredbandskartläggning för 2013. I studien
undersöktes sambandet mellan faktorer som hushållets inkomst, ålder och
taxeringsvärde och tillgången till fiber i enfamiljshus.
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Resultat av analysen
Den övergripande slutsatsen av studien är att vilka villahushåll som har tillgång till
fiber främst påverkas av vilka områden som fått erbjudande om fiberanslutning.
Resultaten visade inga tydliga samband mellan olika typer av villahushåll, exempelvis
avseende ålder eller inkomst, och tillgång till fiber.
De skillnader som framkom i studien överensstämmer i stort med de skillnader som
finns mellan tätort/småort (där utbyggnaden främst skett hittills) och landsbygden som
i lägre utsträckning har tillgång till fiber. Exempelvis var andelen hus med högt
fastighetsvärde högre i gruppen med fiber, något som överensstämmer med det
genomsnittliga fastighetsvärdet i och nära tätorter jämfört med fastigheter i mer glest
befolkade områden.
Skillnaderna mellan hushåll i olika åldrar respektive med och utan barn var också små
jämfört med andra undersökningar av individers användning av internet22. I gruppen
med fiberanslutning fanns visserligen fler barnfamiljer och färre äldre, men
skillnaderna var mindre än i andra studier av hushållens it-användning.
Slutsats
Den statistiska analysen visade att det, på en aggregerad nivå, inte går att dra några
tydliga slutsatser om vilken typ av hushåll som väljer, respektive avstår från, att ansluta
sig till fiber. På en aggregerad nivå påverkas resultaten i högre grad av områdets
karaktär (genomsnittlig inkomst, fastighetsvärde osv) än av faktorer som beror av det
enskilda hushållets sammansättning.

5.2 Pris och behov avgör villaägares val
Konsumentverkets webbundersökning
Konsumentverket genomför regelbundet webbundersökningar med syfte att få en bild
av hur den svenska allmänheten (18-75 år) uppfattar ett antal frågeområden som är
aktuella för Konsumentverket. I undersökningen som genomfördes under perioden
4-10 december 2014 ställdes bland annat frågor om bredbandsanslutning till
enfamiljshus. Studien är en riksrepresentativ undersökning med ca 1000 svarande och
en deltagarfrekvens på 51 procent.
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Figur: Konsumenters svar på varför de valde att avstå från fiberanslutning
Resultaten av webbundersökningen indikerar att kostnaden, och att man är nöjd med
sin nuvarande bredbandslösning, är de främsta orsakerna till att konsumenter tackar nej
till erbjudande om att ansluta villan till fiber.
Intervjuer med villahushåll och marknadsaktörer
Villagruppen har genomfört en kvalitativ fallstudie med tjugo villaägare och fem
marknadsaktörer med syfte att öka kunskapen om vad som påverkar villaägare att
ansluta sig eller inte vid utrullning av fiber i ett område, se bilaga 2 ” Fallstudie om
villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet”.
Resultaten av intervjuerna indikerar att priset för anslutningen, i förhållande till
villahushållets upplevda behov av snabbt bredband, är avgörande för om villahushåll
väljer att ansluta sig till fiber eller inte. Resultaten överensstämmer med
Konsumentverkets webbundersökning och Villagruppens erfarenheter vilket stärker
slutsatsen att priset för anslutningen och behovet av snabbt bredband är avgörande i
villahushållens beslut att ansluta sig till fiber. Marknadsaktörerna i Villagruppen lyfter
även fram paketeringen av erbjudandet som en viktig faktor för beslutet.
I fallstudien uppger nio av tio av de hushåll som valt att ansluta sig att möjligheten att
få en hastighet på 100 Mbit/s eller högre haft mycket stor eller ganska stor betydelse
för beslutet. Behovet av högre hastighet är också det argument som lyfts fram för att
ansluta sig till fiber jämfört med andra accesstekniker. De hushåll som väljer att ansluta
sig till fiber ser i större utsträckning att investeringen kan ha en positiv påverkan på
fastighetens värde. Även möjligheterna att ansluta andra tjänster och vara flera
samtidiga användare är viktiga argument för denna grupp.
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Både de villahushåll som valde att ansluta sig till fiber och de som valde att avstå
svarade att anslutningspriset har stor betydelse. Av de som valt att ansluta sig uppger
sju av tio personer att anslutningspriset haft mycket stor eller stor betydelse vid
beslutet. Bland de som valt att inte ansluta sig uppger sex av tio personer att
anslutningspriset varit för högt och att detta varit huvudargumentet mot en anslutning.
När villahushållen jämför olika accesstekniker är det främst utifrån hushållets
befintliga behov och om den lösning man har idag fungerar bra eller inte. Få väger in
framtida behov i beslutet att ansluta sig eller inte. Flera konsumenter svarar att ADSL
är en fullgod lösning för villahushållets nuvarande behov. Kravet på mobilitet nämns
av flera respondenter och är i vissa fall avgörande för om hushållet väljer att ansluta sig
till fiber eller inte. För de respondenter som vill vara mobila ses det ofta som en onödig
kostnad att ansluta sig till fiber då man redan har ett abonnemang för mobilt bredband.
Studien ger inga generella slutsatser om vilken typ av hushåll som väljer att ansluta sig
till fiber och inte, vilket överensstämmer med resultaten från den statistiska analysen
ovan. Det är lika många barnfamiljer som tackat nej respektive tackat ja till
erbjudandet och detsamma gäller för villahushåll med pensionärer.
Slutsats
Den sammanvägda slutsatsen av Villagruppens erfarenheter, Konsumentverkets
webbundersökning och resultaten i intervjustudien är att det med nuvarande prisnivå
främst är villahushållens upplevda behov av fiberanslutning som avgör om hushållet
väljer att ansluta sig till fiber eller inte. Få konsumenter väger in framtida behov i
beslutet eller är medvetna om att fiberutbyggnaden är en del av ett infrastrukturskifte.
Slutsatsen indikerar att en ökad medvetenhet om morgondagens behov, samt åtgärder
inriktade på villahushållens möjlighet att finansiera en fiberanslutning, skulle öka
andelen villahushåll som ansluter sig till fiber.
Behov av att synliggöra nytta med bredband
Villagruppen ser behov av att synliggöra nytta och framtida behov av stabilt
höghastighetsbredband. Med detta syfte, samt som ett komplement till
marknadsaktörernas information om fiberanslutning, har Villagruppen tagit fram ett
samlat informationsmaterial för kommunikation med villaägare om bredband till villa,
se vidare i kapitel 5.5 ”Samlad information om bredbandsanslutning till villa”.
Villagruppen föreslår att informationen används i fortsatt kommunikation med
villahushåll om bredbandsanslutning till villa, se vidare i kapitel 5.5.1 ”Villagruppens
konsumentinformation”.
Eventuellt behov av finansiellt stöd för vissa medborgargrupper behöver utredas
Villagruppens bedömning är att det även kan finnas behov av åtgärder som inriktas på
villahushållens möjlighet att finansiera en fiberanslutning. Marknadsaktörerna erbjuder
olika betalningsmodeller vid fiberanslutning, exempelvis ges möjlighet till
delbetalning, men konsumenter uppger ändå att priset är en viktig orsak när hushållet
väljer att avstå från att ansluta sig till fiber. Förutsättningarna att finansiera en
fiberanslutning, exempelvis med villalån eller sparade medel, varierar mycket mellan
olika hushåll.
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Villagruppens bedömning är att hushållens möjligheter att finansiera en
fiberanslutning, och behovet av särskilda insatser för vissa grupper, behöver utredas
närmare. Särskilt frågan om allas lika möjligheter till välfärdsbredband behöver
belysas ytterligare exempelvis som en del i översynen av Digital Agenda och
Bredbandsstrategi för Sverige. Vissa frågor i anslutning till nytta och behovet av
välfärdsbredband behandlas även i Bredbandsforums arbetsgrupp Samordnad
efterfrågan.

5.3 Pris för fiberanslutning till enfamiljshus
Olika prismodeller och stora variationer i pris för fiberanslutning
I PTS Prisrapport 2014 presenteras en kartläggning av aktörers standardpriser för
fiberanslutning av villor23. Resultaten visar att det är stora skillnader både i
standardpris och mellan högsta och lägsta pris för att dra in fiber, se figur nedan. Det
finns flera orsaker till skillnaderna i pris, förutom att leverantörernas prismodeller
varierar har bland annat förutsättningarna i det specifika området och kommunala
återställningskostnader stor betydelse, se vidare i kapitel 3.1 ”Kostnader för
bredbandsutbyggnad till villor”.

I PTS prisrapport har standardpriserna för fiberanslutning delats in i tre grupper baserat
på prismodell och vad som ingår i avtalet om fiberanslutning. I samtliga grupper
inkluderas dragning av kanalisation (slang eller rör) samt fiber till tomtgränsen. I vissa
fall hängs fibern i telestolpar istället för att grävas ner. I gruppen ”Allt ingår”
inkluderas grävning och återställning på tomt, medan i gruppen ”Utan grävarbeten” är
det villaägaren som ansvarar för grävning på den egna tomten. I gruppen ”Utan
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grävarbeten, med näthyra” ansvarar villaägaren för grävning på tomt och kunden
betalar en månadsavgift för nätet, ofta kallad nätavgift, efter anslutningen till fiber.

Figur: Schematisk bild över olika prismodeller för fiberanslutning.
Det genomsnittliga standardpriset i gruppen ”Allt ingår” var i denna studie 18000 kr
och priset varierade mellan 12500 kr och 25000 kr. I gruppen ”Utan grävarbeten” var
det genomsnittliga standardpriset 13000kr och priset varierade mellan 6300 kr och
18000 kr.
I gruppen ”Utan grävarbeten, med nätavgift” var det genomsnittliga standardpriset
12400 kr och priserna varierade mellan 4800 kr och 26500 kr. Nätavgiften var i
genomsnitt 150 kr/månad och varierade mellan 40 kr/månad och 349 kr/månad.
Ytterligare en faktor som påverkar kostnaden för den enskilde villaägaren, men som
inte kartläggs i studien, är om erbjudandet ger möjlighet att använda ROT-avdrag för
grävarbeten. Enligt Skatteverket är det endast möjligt att göra avdrag för den del av
arbetet som sker på den egna tomten. I praktiken handlar det om grävarbetet och
arbetet för att borra igenom väggen.
Behov av information om pris för anslutning
Priskartläggningen visar att det är stora variationer i prismodeller och pris för
fiberanslutning vilket gör det svårt för villaägare att jämföra priser och skapar
osäkerhet om vad som är ett rimligt pris för att ansluta villan till fiber. Med denna
bakgrund ser Villagruppen behov av opartisk prisinformation avseende bland annat
totalkostnaden för bredband, d.v.s. både nätavgift och anslutningsavgift, orsaker till
prisskillnader mellan olika områden, vilka kostnader som slutkunder kan påverka och
varför efteranslutning ofta är dyrare.

5.4 Avtalsvillkor för fiberanslutning till enfamiljshus
Granskning av avtalsvillkor för fiberanslutning
Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under
början av 2015 genomfört en stickprovsgranskning av avtalsvillkor vid erbjudande om
fiberanslutning till villaägare, det vill säga konsumenter som erbjuds fiber till sin villa,
se bilaga 3 ”Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa”.
Stickprovet omfattar sju leverantörer av fiberanslutning till enfamiljshus.
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Rättslig reglering
Granskningen har genomförts utifrån gällande reglering enligt avtalsvillkorslagen. I
denna lag finns tre större grupper av avtalsvillkor som kan anses oskäliga och näringsidkare därmed kan förbjudas att använda i framtiden.24 De tre grupperna avser villkor
som:




Strider mot tvingande konsumenträttsliga regler eller mot allmänna
rättsprinciper.
Avviker från dispositiva regler och ger en sådan snedfördelning mellan
näringsidkarens och konsumentens rättigheter att det inte blir en rimlig balans i
avtalet.
Utformats på ett vilseledande eller oklart sätt.

Resultat av granskningen
Konsumentverket har genom granskningen identifierat fem områden inom vilka
avtalsvillkoren skulle kunna anses som oskäliga. Motivering till Konsumentverkets
bedömning, samt relevanta exempel från de avtalsvillkor som har granskats, redovisas i
Bilaga 2 ”Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa”. De
avtalsvillkor som kan anses oskäliga finns inom följande områden:


Ändring av avtal, exempel från granskningen är villkor som ger näringsidkaren
en ensidig rätt att ändra villkoren, inklusive priset, utan att ange vilka skäl som
är giltiga för en sådan ändring.



Formkrav vid uppsägning, exempel från granskningen är villkor som kräver att
konsumenten skriftligt säger upp avtalet. Det finns inget som hindrar att ett
bolag rekommenderar ett särskilt sätt att säga upp avtalet men det får inte
uppställas som ett krav för att en uppsägning ska vara giltig.



Stängning av tjänst/anslutning, exempel från granskningen är villkor som ger
näringsidkaren rätt att koppla ur anslutningen vid samtliga avtalsbrott,
inklusive utebliven betalning, utan särskilda villkor eller förvarning.



Tillträde till fastighet, exempel från granskningen är avtalsvillkor som ger
näringsidkaren tillträde till konsumentens fastighet utan att ange under vilka
omständigheter detta kan bli aktuellt.



Höga schablonmässiga skadestånd eller uppsägningskostnader om
konsumenten frånträder avtal om anslutning under perioden mellan avtalets
ingående och påbörjad utbyggnad.

Behov av fortsatta åtgärder och information om avtalsvillkor
Mot bakgrund av resultaten i stickprovsgranskningen ser Konsumentverket behov av
att vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen på marknaden. Planerade
åtgärder från Konsumentverkets sida är att inleda tillsynsärenden mot bolag som har
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oskäliga avtalsvillkor för fiberanslutning till enfamiljshus och att undersöka
möjligheterna för en överenskommelse med branschen.
Villagruppens bedömning är att det finns behov av att upplysa konsumenter om vilken
typ av villkor som kan anses oskäliga och som slutkunden bör vara uppmärksam på
eller be att få förtydligade innan avtal sluts med marknadsaktören. Med detta syfte har
villagruppen inkluderat information om avtalsvillkor i informationen på webbplatsen
om snabbt bredband till villa.

5.5 Samlad information om bredbandsanslutning till villa
5.5.1 Behov av opartisk information om bredband till villa

Allt fler villahushåll får erbjudande om fiberanslutning och många slutkunder vänder
sig till olika konsumentorganisationer25 med frågor om bredbandsanslutning till
hemmet. Idag saknas samlad opartisk information om bredbandsanslutning till
enfamiljshus och villahushållen får ofta fatta beslut endast baserat på den information
nätbyggaren tillhandahåller i samband med erbjudande om fiberanslutning.
Med denna bakgrund, och det faktum att anslutningsgraden har stor betydelse för den
fortsatta bredbandsutbyggnaden, ser Villagruppen behov av en samlingspunkt för
objektiv information om nytta, villkor och för- och nackdelar med olika
bredbandstekniker. Villagruppen vill synliggöra behovet av snabbt bredband till villor,
både på kort och lång sikt, och göra slutkunder medvetna om den pågående
utbyggnaden av infrastruktur för morgondagens användning.
5.5.2 Villagruppens konsumentinformation

Som ett första steg i arbetet för förbättrad information till villahushåll har Villagruppen
tagit fram ett samlat underlag för kommunikation med villaägare om bredband till
villa, se bilaga 5 ”Underlag för information till villahushåll”.
Målgruppen är i första hand villahushåll som fått erbjudande om fiberanslutning och
står inför valet att ansluta sig eller inte. Informationen kan även vara till nytta för andra
målgrupper, t.ex. villaägare som bor nära en befintlig fiberanslutning och vill
efteransluta sig eller enfamiljshus som kan ansluta sig till eller ta initiativ till ett
byanät/fiberförening.
Underlaget presenteras dels på Bredbandsforums webbplats,
www.bredbandsforum.se/bredband-till-villa och i ett sammanfattande faktablad som
kan skrivas ut från webben. Syftet med informationsmaterialet är att informera
slutkunder och synliggöra nyttan med snabbt bredband. Målsättningen är att minska
slutkundernas osäkerhet och öka villahushållens möjligheter till välgrundade val när de
får erbjudande om fiberanslutning. Det är viktigt att lyfta fram den framtida nyttan med
snabbt bredband, användningen kommer att förändras och därmed behovet av
höghastighetsbredband i villor.

25

T.ex. kommunernas konsumentvägledare, Konsumentverket, PTS och Telekområdgivarna
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Informationsmaterialet är tänkt att fungera som en guide för val av
bredbandsanslutning och består av:




En webbplats med råd och information om bland annat behov av bredband för
olika typer av användning, för- och nackdelar med olika accesstekniker, pris
och avtalsvillkor för bredbandsanslutning. Webbinformationen är tänkt att ge
vägledning i valet av bredbandsanslutning och bidra med objektiv och
lättfattlig information om snabbt bredband till villor.
Ett faktablad som består av två A4-sidor i pdf-format och kan skrivas ut från
Villagruppens webbplats. Informationsbladet är främst tänkt att användas av
nätbyggare vid försäljning av fiberanslutning och av offentliga organisationer,
exempelvis konsumentvägledare, och intresseföreningar i kontakt med
slutanvändare. För att öka faktabladets trovärdighet som opartisk information
har Villagruppen valt att endast låta för konsumenten objektiva organisationer
stå som avsändare, d.v.s. följande organisationer i Villagruppen,
Konsumentverket, PTS, Telekområdgivarna, Villaägarnas riksförbund och
Konsument Skellefteå.

Villagruppens förslag
Villagruppen har inlett arbetet med att sprida informationen genom att delta och
presentera materialet på Konsumentdagarna den 20 maj 2015, en konferens för alla
som arbetar med konsumentfrågor, bland annat kommunernas konsumentvägledare.
Informationen finns även tillgänglig på Telekområdgivarnas och PTS webbplatser och
kommer att inkluderas i informationen på Konsumentverkets konsumentportal ”Hallå
konsument”.
Arbetet för att öka villahushållens kunskap och medvetenheten om nytta, behov och
alternativa lösningar för snabbt bredband till villor behöver fortsätta efter att
Villagruppens arbete avslutats. Villagruppen föreslår att:



Marknadsaktörer använder sig av villagruppens informationsmaterial som
komplement till det egna marknadsföringsmaterialet vid erbjudande om
fiberanslutning till villa.
Offentliga aktörer och intresseföreningar, såsom Konsumentverket, PTS,
Telekområdgivarna och Villaägarna, sprider och hänvisar till informationen i
sina kontakter med slutkunder.
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