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Frågor avseende PTS uppdrag att
konkretisera en ny modell för
bredbandsstöd
Post- och telestyrelsen (PTS) har i och med regeringens
vårändringsbudget för 2019 fått i uppdrag att främja utbyggnaden av
snabbt bredband genom att konkretisa hur framtida stödinsatser skulle
kunna utformas på ett effektivt sätt. Detta ska ske med utgångspunkt i
PTS tidigare redovisning i november 2017 med förslag på framtida
stödinsatser på bredbandsområdet.
Stöd för investering i utbyggnad av snabbt bredband (nästa generations
accessnät, NGA) kan ges i områden där det inte finns infrastruktur av
NGA-kvalitet och där en sådan infrastruktur sannolikt inte kommer att
utvecklas på kommersiella villkor inom tre år från dagen för
offentliggörandet av den planerade stödåtgärden. Detta ska kontrolleras
genom ett öppet offentligt samråd.
Med anledning av det nya uppdraget vill PTS ställa ett antal frågor till
aktörer som bygger ut bredbandsinfrastruktur och aktörer som skapar
förutsättningar för denna utbyggnad.
Frågorna är uppdelade i tre olika delområden vilka bedöms ligga till
grund för den fortsatta utredningen om hur ett framtida bredbandsstöd
bör utformas. PTS avser att föra dialog med aktörer även under den
fortsatta utredningen och att återkomma om det i höst.
Avgränsning av stödområden
Fråga 1: Hur stort anser ni att varje stödområde bör vara?
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Möjliga sätt att avgränsa ett stödområde på kan exempelvis vara ett mindre
geografiskt område, en kommun, ett län/en region eller nationellt.

Fördelning av stödmedel
Fråga 2: Givet att PTS har identifierat områden där det sannolikt inte kommer
att utvecklas infrastruktur av NGA-kvalitet på kommersiella villkor i enlighet
med krav i gällande regelverk, vilka kriterier anser ni bör styra fördelning av
stödmedel från nationell nivå?
I samband med PTS utredning gällande bredbandsstöd under år 2017 lyftes ett
antal kriterier fram som väsentliga för beslut om fördelning av bredbandsstöd
från nationell till regional nivå (länsstyrelsen eller regionen). Dessa kriterier är
avstånd (t.ex. från anslutningsnod), gleshet (t.ex. långa avstånd mellan hus) och
geologiska förutsättningar för bredbandsutbyggnad (t.ex. stenig mark).
Därutöver angavs att regionala och kommunala strategier bör ligga till grund för
prioriteringar på regional nivå av fördelning av stöd.
Möjliga kriterier för fördelning av stödmedel kan exempelvis vara ovan kriterier
(avstånd, gleshet och geologiska förutsättningar), kostnader för
bredbandsutbyggnad utifrån PTS fiberutbyggnadsmodell, nuvarande
fördelningsnyckel i Landsbygdsprogrammet (där andelen hushåll och företag
som saknar tillgång till fiber enligt PTS mobiltäcknings- och
bredbandskartläggning viktas till 85% och gleshet (inv/km^2 enligt Statistiska
Centralbyråns definition) viktas till 15%).

Offentligt samråd för att säkerställa att det inte kommer att byggas ut infrastruktur
på kommersiella villkor inom tre år från offentliggörandet av den planerade
stödåtgärden.
Fråga 3a: Hur anser ni att ett offentligt samråd om planerad stödåtgärd kan
genomföras effektivt i ett framtida bredbandsstödsprogram?
Möjliga sätt att genomföra ett offentligt samråd kan exempelvis vara enligt
rutinerna för offentligt samråd i de nuvarande stödprogrammen
Landsbygdsprogrammet respektive Regionalfondsprogrammen eller att inhämta
information i samband med PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning.
Fråga 3b: För det fall att en aktör svarar att denna avser att bygga bredband i ett
område på kommersiella villkor, hur anser ni att detta svar bör utvärderas? Har
ni exempelvis förslag på hur en investeringsplan och andra underlag kan
värderas?
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