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Du är här: Startsida  Stöd  Stöd i landsbygdsprogrammet  Bredband  Villkor
för bredbandsstödet

Den här sidan är utskriven från Jordbruksverkets webbplats. Texten uppdaterades senast 2016-
04-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Villkor för bredbandsstödet

När du genomför projektet finns det ett antal villkor du behöver uppfylla för att kunna få stödet. 
Villkoren handlar bland annat om vad du kan få stöd för, att du ska konkurrensutsätta dina inköp 
till projektet och att bygga ett robust och säkert bredbandsnät. På den här sidan beskriver vi vad 
som gäller i lite mer förklarande form. Vill du ha läsa mer hittar du länkar till föreskriften för 
stödet och övriga villkor under Mer information.

1. Genomför projektet på landsbygden utanför tätort
Du kan bara få stöd för bredbandsnät som du bygger utanför tätort. En tätort är en ort med minst 
200 invånare och där det är maximalt 200 meter mellan husen. Du hittar vilka orter som räknas 
som tätort i listan Befolkning i tätort_2010-12-31 under Mer information. Om du tror att en tätort 
som finns med i listan har mindre än 200 invånare i dagsläget kan du kontakta en handläggare på 
din länsstyrelse för aktuell information. Om orten har mindre än 200 invånare är det möjligt att få 
stöd även där.

Bakgrunden är att stöd bara får användas där det inte går att bygga bredband på kommersiella 
grunder, det vill säga utan stöd. För att komma fram till vilka områden där stödet får användas 
har Post- och telestyrelsen tagit fram en marknadsanalys på uppdrag av Jordbruksverket. 
Marknadsanalysen hittar du under Mer information till höger.

2. Anlägg ett bredbandsnät med hög överföringskapacitet där det inte finns 
sådant sedan tidigare
Du kan bara få stöd för att bygga ett bredbandsnät som uppfyller definitionen för nya 
generationens accessnät (NGA-nät). Med det menas bredbandsnät med hög överföringskapacitet. 
Hög överföringskapacitet innebär snabb, säker och jämn överföring av signalerna när bredbandet 
används.

Följande tekniker uppfyller i dagsläget kraven för NGA-nät:

Fibernät
VDSL – uppgraderat kopparnät
DOCSIS3.0 – uppgraderat kabeltv-nät

http://www.jordbruksverket.se/2.5abb9acc11c89b20e9e800057.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod.4.5abb9acc11c89b20e9e8000401.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet.4.465e4964142dbfe44706886.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband.4.37e9ac46144f41921cd2c761.html
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Vill du använda någon annan teknik så ska du kunna visa och motivera att den uppfyller kraven 
för NGA-nät. NGA-nät finns definierat i EU-kommissionens regler, 1 kapitlet artikel 2 punkt 138 i 
(EU) nr 651/2014.

I Sverige har i princip alla tillgång till grundläggande bredband som till exempel ADSL, 3G eller 
4G. Stödet får inte användas till att bygga samma typ av bredband som redan finns därför kan du 
bara få stöd för att bygga bredband med hög överföringskapacitet.

Om det redan finns NGA-nät till de hus, byggnader eller anläggningar du vill bygga bredband till 
kan du inte få stöd. Du hittar vilka NGA-nät som finns i ditt område i Bredbandskartan på Post- 
och telestyrelsens webbplats. Du hittar länk till höger under Mer information. Under fliken 
Ansökningskartan kan du markera det sammanhängande området på kartan som du tänkt 
avgränsa för ditt projekt. Du kan spara kartan som en PDF-fil och bifoga till din ansökan.

Förtydligande om sammanhängande bredbandsområde
Tänk på att området du söker stöd för ska hänga ihop i ett sammanhängande stycke. Det får inte 
utgöras av flera separata delområden som inte är sammanhängande. Ditt område får inte heller 
innehålla ”öar”. Det betyder att det inte är tillåtet att ta bort områden inne i det sammanhängande 
området. Det är däremot tillåtet att rita bort områden som inte ger rätt till stöd. Det kan vara en 
tätort eller ett område som redan har NGA-nät.

Kartan innehåller röda, orange, gula och gröna rutor. Stöd beviljas alltid i röda rutor. Om du vill 
bygga inom en ruta med någon annan färg ska du kunna visa att de hus, byggnader eller 
anläggningar som du vill ansluta inte redan har tillgång till NGA-nät. Det kan du till exempel göra 
genom att visa att det inte går att beställa bredbandstjänster som kräver snabb och hög 
överföringskapacitet.

3. Kontroll att det inte finns aktör som ska bygga utan stöd
Länsstyrelsen kommer att kontrollera att inte någon annan planerar att bygga ut bredband utan 
stöd i samma område som du avgränsat för ditt projekt . Länsstyrelsen kommer att offentliggöra 
den karta du skickat med ansökan på sin webbplats i en månad.

På sidan Offentligt samråd finns kort information om stödet och en lista med länkar till den 
webbsida där din länsstyrelse publicerar kartorna.

4. Genomför ett samråd med kommunen när du planerar projektet
Du ska alltid göra ett samråd med kommunen, även när det är en kommun som söker stödet. 
Syftet med det här villkoret är att kommunen ska känna till vilka planer för bredbandsutbyggnad 
som finns och att de ska bedöma om projektet stämmer överens med en kommunal 
bredbandsstrategi, om det finns en sådan. För att underlätta hanteringen finns en blankett för 
samrådet som du hittar till höger under Mer information. Du ska alltid göra samrådet på 
blanketten. Blanketten ska du skicka med din ansökan.

Om det finns en regional bredbandsstrategi i det län där du ska genomföra ditt projekt kommer 
länsstyrelsen att stämma av att ditt projekt stämmer överens med målen i strategin. Det gör de 
när de handlägger din ansökan.

5. Du ska söka de tillstånd du behöver för projektet
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Det är viktigt att inte bryta mot annan lagstiftning som berör det du ska göra i ditt projekt. Innan 
du genomför ditt projekt måste du därför söka de tillstånd som krävs. Du måste söka följande 
tillstånd i de fall du berörs av dem:

Tillstånd från alla markägare där du ska gräva, bygga eller dra ledningar. Du hitta bra mallar 
för sådana markägaravtal hos bland annat lantmäteriet, LRF och Coompanion.
Tillstånd från länsstyrelsen för att få gräva i områden som är skyddade i kulturmiljölagen till 
exempel fornlämningar, eller i miljöbalken till exempel känsliga naturområden eller 
vattendrag.
Tillstånd från Trafikverket för att dra ledning i vägområde.
Tillstånd från kommunen för att gräva i planlagt område, strandskyddsområde eller om du 
behöver bygglov.

6. Använd infrastruktur som redan finns och utnyttja samförläggning om det 
är möjligt
Samförläggning kan till exempel vara att få lägga ner ett kanalisationsrör samtidigt som ett 
elbolag gräver ner en elledning. Genom att utnyttja till exempel kanalisation som redan finns och 
samförläggning kan du avsevärt minska projektets kostnader. Stödet räcker då också till fler.

Du ska gå in på Ledningskollens webbplats och undersöka vilka ledningsägare det finns i det 
område som du avgränsat för ditt projekt. När du kommer in på webbplatsen hittar du mer 
information under rubriken ”Så här fungerar det”. Du kommer få redovisa underlag som visar att 
du har ställt frågan när du ansöker om utbetalning.

7. Konkurrensutsätt inköpen till ditt projekt
För att Sverige ska få ha stöd till bredbandsutbyggnad ställer EU-kommissionen krav på att alla 
affärer som projekten ger upphov till ska konkurrensutsättas. Det betyder att så många 
leverantörer som möjligt ska få chansen att lämna anbud. Syftet är att få ett bra pris och att inte 
störa den konkurrens som normalt råder på den här marknaden. Eftersom värdet av de affärer 
som kommer till tack vare bredbandsstödet omfattar flera miljarder är det viktigt att 
konkurrensen fungerar. 
Läs mer om kraven på sidan Konkurrensutsättning.

8. Du ansvarar för att bredbandsnätet är öppet
Bredbandsnät som är byggda med stödpengar ska vara öppna. Det är ett villkor som EU ställt 
upp. Detta för att du som abonnent ska få möjlighet, att i så stor utsträckning som möjligt, själv 
kunna välja vilken leverantör du vill köpa dina bredbandstjänster från och att du ska kunna göra 
det till ett rimligt pris. Läs mer om kraven på öppenhet och vad det innebär på sidan Ditt 
bredbandsnät ska vara öppet.

9. Du ska besiktiga, dokumentera och driftsätta ditt färdiga nät
När nätet är klart ska du göra följande:

En dokumentation över hur nätet är byggt
En kontroll av utförande och fiberinstallation (besiktning) av ditt nät
En dämpningsmätning av fiberinstallationen
En inmätning av bredbandsnätets sträckning
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Registrera ditt bredbandsnät på www.ledningskollen.se
En förvaltningsplan. Detta gäller bara om du ska fortsätta att äga och förvalta nätet.
Du ska driftsätta ditt nät för att projektet ska räknas som klart. Med driftsatt menas att det 
finns signal i nätet och abonnenterna kan få sina bredbandstjänster levererade.

Anvisningar till hur du ska dokumentera, kontrollera utförande och fiberinstallation, göra 
dämpningsmätning och inmätning av bredbandsnätet finns i dokumentet Kontroll och 
dokumentation av passiv bredbandsinfrastruktur. Du hittar det under Mer information. När du 
redovisar projektet kommer länsstyrelsen att kontrollera samtliga underlag.

10. Du får sälja ditt nät om du uppfyller följande villkor
Som grund gäller att du ska behålla nätet i fem år från den dag då stödet betalades ut. Det finns 
dock möjligheter att sälja nätet. Då ska följande villkor vara uppfyllda:

nätet får inte ändras fysiskt
den nya ägaren får inte stänga ner nätet, abonnenterna ska kunna fortsätta beställa tjänster 
via bredbandsnätet
det får inte uppstå någon felaktig förmån till följd av ägarbytet
du har konkurrensutsatt försäljningen

Du ska konkurrensutsätta försäljningen på samma villkor som du gör inköpen till projektet. När du 
tecknar ett kontrakt eller avtal ska detta innehålla de villkor du ställde upp i anbudsförfrågan samt 
köpesumma. Den betalning du får för nätet ska du redovisa i bokföringen som en intäkt i 
projektet.

Har du frågor om stödet?

Din länsstyrelse svarar på frågor om bredbandsstödet.

Telefonnummer hittar du på länsstyrelsens webbplats.

Adresser till länsstyrelserna

Det är länsstyrelsen i ditt län som kommer att handlägga din ansökan.

Mer information

Folkmängd i tätort och småort 2010

Marknadsanalys

http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/adresslistalansstyrelsen.4.37e9ac46144f41921cd11a27.html
http://www.jordbruksverket.se/download/18.1b40e597151ccd8f5181c221/1450855810019/Kopia+av+Befolkning+i+t%C3%A4tort_2010-12-31.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.7512238714c77e32fa1260a0/1427964983438/Marknadsanalys+bredbandsutbyggnad+2014-2017.pdf
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Post- och telestyrelsen

Blankett Samråd för bredbandsstöd - landsbygdsprogrammet 2014-2020

Lantmäteriet

LRF

Coompanion

Länsstyrelsen

Trafikverket

Ledningskollen

Kontroll och dokumentation av passiv bredbandsinfrastruktur

Bestämmelser

Gruppundantagsförordning – EU 651/2014

Fondgemensam förordning – EU 1303/2013

Landsbygdsförordning SFS 2015:406

Beslutad föreskrift

http://www.pts.se/
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/samrad-for-bredbandsstod-landsbygdsprogrammet-2014-2020.html
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lrf.se/
http://coompanion.se/
http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.trafikverket.se/
http://www.ledningskollen.se/
http://www.jordbruksverket.se/download/18.784a4ace1519f84f664b7ecd/1450192844587/Kontroll+och+dokumenation+av+passiv+bredbandsinfrastruktur.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=SV
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015406-om-stod-_sfs-2015-406/?bet=2015:406
http://www.jordbruksverket.se/download/18.7f295fa61532b5c968bcd57d/1456824383557/F%C3%B6reskrift+januari+2016.pdf

