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Kommunen bygger 

fibernätet i egen regi – 

lånar upp 100 miljoner 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade ett extra möte på torsdagen. 

På mötet beslutade man att kommunen ska låna upp 100 miljoner kronor för fiber 
på landsbygden. 

Kommunen bygger fibernätet i egen regi. 
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– Det är skönt att vi nu har satt ner foten. Jag ser fiber som en överlevnadsfråga: det 
måste finnas. Nu kan vi komma vidare i fiberutbyggnaden, säger kommunalrådet 
Henrik Nilsson Bokor. 

Fiberutbyggnaden på landsbygden i Torsås har stött på hinder efter hinder. Telia 
byggde ut i tätorterna, men brydde sig inte om mer glest befolkade områden. IP-only 
kunde inte hålla vad man lovade och kommunen hoppade av samarbetet i augusti 
2018. 

I vintras verkade allt ha kommit till en lösning, men några månader efter att 
inriktningsavtalet undertecknades, hoppade Telia av. 

Samtidigt har Torsås kommun de senaste åren satsat många miljoner på att lägga 
kanaler i samband med att elbolagen gräver ned luftburna elledningar. 

Frågan har bara varit vem som ska bygga fram till enskilda hus, hur nätet med 
tomma kanaler ska fyllas med fiber och vem som ska göra det. 

När budgeten antogs i juni fanns ett uppdrag åt förvaltningen att utreda om fiber kan 
läggas som ett affärsområde i det kommunägda fjärrvärme- och va-bolaget. Nu är det 
klart att det är den vägen man ska gå. 

– Alla partier har jobbat i samma riktning, och nu har vi tagit ett enigt beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Det känns bra. Att kommunen står bakom 
utbyggnaden betyder också att det är tryggt: det här kommer att bli gjort. 

En förstudie har gjorts och man har kommit fram till att kommunen behöver låna 
upp 100 miljoner kronor. 

– Det kan finnas statliga eller EU-bidrag, men vi kan inte räkna med det när vi gör 
våra kalkyler, säger Henrik Nilsson Bokor. 

 

 



Det tidigare målet att alla i kommunen ska ha tillgång till fiber 2020 har man 
däremot fått lämna. 

– Vi ska nu ta fram markavtal och anslutningsavtal och räknar med en projekttid 
fram till 2023. Men det är också viktigt att komma igång och vi räknar med att 
komma igång vid halvårsskiftet. 

Kommunen har inte för avsikt att sälja det färdiga nätet till något kommersiellt bolag. 

– Kommunen ska äga nätet och fjärrvärmebolaget står för drift och underhåll. 
Däremot ska nätet vara öppet för olika tjänsteleverantörer, säger Henrik Nilsson 
Bokor. 

Den 7 januari 2020 blir det ett extra kommunstyrelsemöte och 20 januari sätter man 
in ett extra kommunfullmäktige för fiberfrågan. 

– Då hoppas jag att allmänheten kommer också. Vi vet att det finns ett jättestort 
intresse för fiber och på mötet ska vi ha en bra föredragning och mycket info. Sedan 
blir det fler informationsmöten inför att man ska skriva avtal. 

 


