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Här tas det första spadtaget för 

fibersatsningen i Torsås 
Torsås landsbygd ska få samma möjlighet som de som bor i tätorterna. På måndagen inleddes 

grävningarna för första etappen av kommunens fibersatsning. 

TORSÅS Torsås ligger fortfarande på nästjumboplats när det gäller fibertäckningen i Sveriges kommuner. 

Men den platsen ska lämnas nu. 

– Äntligen. Det känns toppen, säger Torsnets ordförande Mona Magnusson (M). 

Torsås kommun hade ingen tur med fiberutbyggnaden på landsbygden. Avtalet med IP-only revs upp och 

sedan kraschade också samarbetet med Telia, som drog sig ur när företaget inte ansåg att fiberutbyggnad på 

Torsås landsbygd var en lönsam affär. 

Kommunen gjorde ändå vad den kunde för att samförlägga rör då Eon och Kraftringen lagt ned elnätet i 

backen. 

Politikerna i Torsås kommun beslutade till sist att ta saken helt i egna händer. Det är inte ett år sedan Torsås 

kommunfullmäktige fattade beslut om att lägga 120 miljoner kronor på att bygga ut fiber till landsbygden. 

Och nu startar man alltså grävningarna. 

– Det har varit en lång resa. Det känns lite högtidligt att vi kan starta grävningarna nu. Jag har mött en del 

luttrade medborgare som undrar om det blir verklighet. Och nu kan vi säga att det blir det, säger Henrik 

Nilsson Bokor (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Varenda fastboende inom kommunens gränser ska få möjlighet att ansluta sig till det kommunala fibernätet 

för enhetspriset 19 900 kronor. Priset är alltså detsamma vare sig man bor nära en tätort eller långt från 

närmaste granne. Företag får samma erbjudande, fast där läggs moms ovanpå priset 19 900. 



Även fritidsboende får erbjudande om fiber. Där kan kostnaden däremot bli högre, eftersom de får betala 

vad grävningen kostar. 

Utbyggnaden förväntas kosta kommunen 120 miljoner kronor. 20 av dessa räknar kommunen med att få 

tillbaka genom anslutningsavgifter som ska betalas till kommunens bolag Torsnet. Kommunen räknar alltså 

med att ungefär 1 000 abonnenter ska ansluta sig. 

Hittills har 510 fasthushåll anmält sig för fiber. Till det kommer 190 fritidsboende. 

Etapp ett, där första spadtaget nu alltså tas, innefattar Brömsebro, Slätafly och Gettnabo med omnejd. Där 

räknar man med att kunna ansluta till sommaren 2021. 

– Vi börjar vid en enskild väg, för att komma igång. Vi väntar fortfarande på tillstånd att gräva längs 

Trafikverkets vägar, men det är på gång, säger Mikael Berzelius, projektledare på Torsnet. 

Hela fiberutbyggnaden, totalt fem etapper, ska enligt planen vara genomförd 2023. 

Kommunen, via entreprenören CSAB, står för själva utbyggnaden, men det är det kommunala bolaget 

Torsnet som marknadsför fibersatsningen, som sedan ska drifta fibernätet, som blir öppet för alla 

leverantörer av fibertjänster. 

Och det kommer att gå fort i det kommunala fibernätet. Torsnet samarbetar med Affärsverken i Karlskrona 

kommun. De levererar kapaciteten i fibernätet till Torsås kommun. Kapaciteten kommer att uppgå till 10 

000 Mb. 

– Vi har väntat, men nu får vi den modernaste tekniken, säger Sofie Nyström, kommunutvecklare. 
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