
För de av er som fått frågor om regeringens löfte att de som inte kan få internet och fast telefoni på 
kommersiell grund så finns det möjlighet att sedan 1:a mars 2018 att få 10 Mbit/s för 5000 kr. 

De pressmeddelanden som gick ut från regeringskansli och PTS var otydliga och vissa föreningar 
har fått frågor från privatpersoner i näten närhet om de kan få uppkoppling för 5000 kr enligt detta 
löfte. Därför skrev jag till Carl-Martin Vikingson på departement samt PTS för att få veta mer. 

Som jag ser det är det endast i undantagsfall föreningar har möjlighet att ansluta dessa fastigheter 
och få betalt av staten för merkostnaden över 5000 kr. Troligen först när befintliga föreningar och 
kommersiella operatörer lämnat offerter som med bred marginal överstiger 26500 kr och 
privatpersonen tjatat, förhandlat, sig till statligt ansvar som någon nätägare kan få i uppdrag av 
staten att ansluta fastigheten. 

Detta är de svar jag fått per den 22 mars. 

Hej Mats, 
Ledsen för dröjande svar. De som erbjuds nät berörs inte av det här stödet. Det är tänkt för dom som 
inte erbjuds ngt nät, som bor väldigt, väldigt otillgängligt. 
  
Allt gott 
/C-M 

Hej 
Tack för att du gjort oss uppmärksammade på att vår information om den s.k. statliga 
bredbandsgarantin å ena sidan och utbyggnaden av snabbt bredband å andra sidan behöver 
förtydligas. Vi tar det med oss i vårt löpande arbete med att förtydliga informationen på vår 
webbplats. 

Som vi nämnt tidigare innebär den så kallade statliga internetgarantin att stöd för åtgärder som ger 
tillgång till telefoni och grundläggande internet, eller funktionell tillgång till internet som det heter i 
lagstiftningen, kan ges när tillgång saknas via marknaden. Det rör sig om mycket få fall, PTS 
uppskattar att det rör sig om ca 300 hushåll och verksamhetsställen. Om PTS bedömer att en enskild 
har rätt till stöd, kommer PTS att upphandla en lösning till den enskilde. Stöd kan inte lämnas för 
kostnad som uppstått före det att PTS har beviljat stöd till den enskilde. 

Hänvisa gärna personer som har frågor om detta till PTS. 

Ovan sagda gäller den s.k. statliga internetgarantin. Syftet med den är att man ska kunna sköta de 
mest basala tjänsterna på nätet, såsom e-post, ta del av nyheter, betala, köpa och sälja, ha kontakt 
med myndigheter och ha videosamtal.  
Regeringens mål är dock att 95 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 
2020. Det förutsätter i princip att hushållen/företagen har tillgång till fiber eller kabeltv-nät (eller 
s.k. luftfiber).  
Regeringen poängterar i sin bredbandsstrategi den enskildes ansvar för att tillgodose sitt behov av 
infrastruktur och att stå för en del av investeringen. Enligt PTS utredning år 2015 låg priset för 
anslutning till fiber från cirka 3 000 kr till 26 500 kr. 



Eftersom du har frågor om statens roll så hänvisar jag till regeringens skrivningar i 
bredbandsstrategin eftersom strategin syftar till att tydliggöra statens roll på bredbandsmarknaden, 
bifogar länken,  
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringens-nya-bredbandsstrategi---ett-helt-
uppkopplat-sverige/. 

Hoppas att detta var svar på dina frågor, återkom gärna om du önskar ytterligare förtydliganden. 
Med vänlig hälsning 
Nomie på PTS tipsfunktion
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