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Så många har anmält intresse för fiber 

200 anmälningar för fiber har kommit in till Torsnet sedan lanseringen den 29 maj. 

– Vi är nöjda med kundtillströmningen för den tiden vi har varit igång, säger Mikael Berzelius, 

Kundansvarig på Torsnet. 

TORSÅS KOMMUN. Nu är det snart en månad sedan det kommunägda vafjärrvärme och fiberbolaget 

bolaget lanserade sig som Torsnet. Bolaget ska förvalta det fibernät som kommunen lovat att bygga ut till 

samtliga fastboende på landsbygden. 

Ip Only och Telia har tidigare dragit sig ur med motiveringen att hela projektet skulle vara olönsamt på 

grund av att för få varit intresserade av att ansluta sig i förhållande till utbyggnadskostnaden. 

Kommunen började redan för något år sedan att samförlägga tomrör för fiber då Kraftringen och E-on grävt 

för att lägga ned elledningar i marken. 

När kommunfullmäktige den 10 februari 2020 fattade beslutet om att kommunen ska ge sig in i 

fiberutbyggnaden var det klart: fibernätet ska byggas vare sig fastighetsägare anmäler intresse eller inte, och 

den kommunala investeringen räknas bli omkring 120 miljoner kronor. 

Men självklart är det för att folk ska ansluta sig och få tillgång till den nya tekniken som utbyggnaden görs i 

kommunal regi. Anslutningsavgiften är 19 900 för fastboende och kommunen räknar med att få in 20 

miljoner på anslutningsavgifter. 

Företag får betala lika mycket, fast plus moms. Även fritidsboende ska kunna ansluta sig. De kan dock 

tvingas betala bra mycket mer, om de bor långt ifrån närmaste anslutningspunkt. Lägsta avgiften för 

fritidsboende kommer att vara 19 900 kronor. 

Kommunen hoppas därmed på att åtminstone 1000 av de cirka 2 000 hushållen på landsbygden ska ansluta 

sig. 

På Torsnet är man nöjd med uppslutningen från allmänheten så här långt. 

– Man kan ansluta sig via vår hemsida eller per post. Vi får in ca 5–10 anmälningar om dagen. Idag har vi 

200 anmälningar för fiber och av dom är ca 15 personer fritidsboende. På företagssidan är det 3 anmälda i 

dagsläget, berättar Mikael Berzelius, kundansvarig på Torsnet. 

Just nu samförlägger Torsnet i två områden i kommunen. De ena är Glosebo – Karsjö, som ska vara klart i 

sommar. Den andra samförläggningen görs tillsammans med Kraftringen i Hallagärde, Hästmahult, 

Strömsberg. 

– Vi kommer även att starta upp fler samförläggningar under hösten tillsammans med Kraftringen och Eon 

för att vara igång på flera ställen samtidigt, säger Mikael Berzelius. 

Torsnet inventerar nu de nio mil tomrör som finns nedlagda. 

– Det arbetet ska vara klart i sommar. Så nu när vi börjar få en bild av hur det ser kommer vi att söka egna 

tillstånd för att börja gräva i egen regi. 

Mikael Berzelius berättar att man ska börja i Brömsebro för att gå genom Appleryd, Vetlycke och installera 

Torsnets första teknikbod I Gettnabo och sedan därifrån gå vidare i kommunen. 

– Vi hoppas att få alla tillstånd klara efter sommaren för att kunna börja ansluta dom första kunderna under 

hösten, säger Mikael Berzelius. 
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