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Sammanställning av stödmedel till 
bredbandsutbyggnad samt prognostisering 
avseende efterfrågan på medel 

1.1 Inledning 
 

Post- och telestyrelsen, PTS, ska enligt regleringsbrevet för år 2015 följa och redovisa 
tillgången till samtliga statliga bredbandsstöd samt redovisa efterfrågan för 2015-2016 
avseende behovet av bredbandsstöd. 

I denna promemoria redovisas dels en sammanställning av offentliga medel till 
bredbandsutbyggnad, dels en prognos av efterfrågan av stödmedel för åren 2015 och 
2016.  

PTS har sedan 2011 haft i uppdrag att göra en sammanställning i enlighet med ovan. 

Offentliga stödmedel till bredbandsutbyggnad har varit en viktig kompletterande åtgärd 
för att öka bredbandstillgången i områden där det saknas marknadsintresse för att 
anlägga bredband. Denna rapport visar att ca 2,5 miljarder kr har använts till 
bredbandsutbyggnad mellan åren 2007-2014. Rapporten visar även tillgången på 
bredbandsstöd. Från 2014 till 2020 finns ca 3,85 miljarder kr att bevilja till bredband 
inom landsbygdsprogrammet och regionalfonden. Dessa medel återfinns till största del 
inom det förstnämnda stödprogrammet.  

Länens prognostisering som återspeglas i denna rapport visar att det fortsatt finns ett 
stort behov av stödmedel till bredbandutbyggnad i landet.  
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1.2 Sammanställning av tillgängliga och använda 
stödmedel 

 
Som tabellen nedan visar har det under föregående år funnits medel för 
bredbandsutbyggnad inom tre huvudsakliga stödprogram – de av EU finansierade 
landsbygdsprogrammet och regionalfonden samt det nationella kanalisationsstödet. 
Därtill har det funnits nationella medfinansieringsmedel till landsbygdsprogrammet 
och kanalisationsstödet. Dessa har hanterats av PTS. När det gäller medfinansiering av 
regionalfonden har bl.a. regionala tillväxtmedel använts.  
 
Tabellerna nedan visar hur mycket stöd som per den 31 december 2014 använts inom 
de olika stödprogrammen samt hur mycket som återstår att använda. 

Använda och tillgängliga medel per den 31 december år 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖOF = Övrig offentlig finansiering. Tabellen visar årlig förbrukning av medel. De negativa siffrorna inom regionalfonden för 2012-2014 beror på återflöden.  

Tillgängliga medel2014

-5 220 749

44 310 000

-1 680 700 414 744

ÖOF

717 169 841 230 983 146

2013

45 759 000

LBP 56 259 915 265 180 4858 407 737 2 485 587 103 750 503 36 466 739 99 114 512 104 704 026

Projektstöd ÖOF Projektstöd

13 957 000 23 576 000

-2 501 14222 620 455183 284 038 39 049 037Regionalfonden

Kanalisationsstöd 26 092 000 41 870 000

770 996

Projektstöd

187 738 852 111 143 497 144 890 485

Projektstöd

3,25 miljarder kr

595 miljoner kr

6,9 miljoner kr

ÖOF

2008-2009 2010 2011

Projektstöd

2012

ÖOF Projektstöd ÖOFÖOF Projektstöd

PTS medfinansiering 2010 2011 2012 2013 2014

7 905 000via kanalisationsstödet

024 687 000 57 918 000 73 934 000 165 268 000

13 463 000 2 767 000 3 543 0004 444 000

via LBP
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1.2.1 Landsbygdsprogrammet 

 

 

 

Utfall 

Den tidigare programperioden för landsbygdsprogrammet avslutades i december 2013. 
Samtliga medel som budgeterats till bredbandsstöd har investerats. Av de  
1,625 miljarder kr som budgeterats till bredband har en viss andel medel utgjorts av 
övertecknad budget. Med övertäckning menas att utrymme skapats för att nya projekt 
ska kunna återanvända medel som återbetalats. Det verkliga utfallet kommer att bli 
lägre än 1,625 miljarder kronor när alla projekt har avslutats och alla pengar har 
utbetalats. Under 2014 har man kunnat ansöka om medel inom den nya 
programperioden men dessa medel kan inte beslutas om förrän 2015. 

Under programperioden 2007-2013 har totalt 730 bredbandsprojekt beviljats medel till 
utbyggnad av bredband. Av de 340 bredbandsprojekt som hittills avslutats inom 
programmet uppskattas att omkring ca 30 700 nya hushåll och ca 5 300 företag har fått 
tillgång till bredband. Uppskattningsvis omfattas projekten av minst 5 500 km 

fiberkanalisation. 

Av de projekt som färdigställts har ca tre av fyra utförts av lokala utvecklingsgrupper 
(s.k. byalag). Övriga projekt drivs i huvudsak av kommuner/stadsnät.  

Även om tidigare programperiod har tagit slut kan medel fortsatt utbetalas till och med 
december 2015. Rekommenderad avslutstid för projekt är mars 2015 och 
rekommenderat datum för att lämna in begäran om slututbetalning till länsstyrelserna 
är juni 2015.  

 

 

 

Totalt budgeterat/beviljat stöd för programperiod 2007-2013:  
Ca 1,625 miljarder kr (inkl. offentlig medfinansiering) 

Investerade medel i bredband 2007-2013: Ca 1,625 miljarder kr (inkl. offentlig 
medfinansiering) 

Tillgängliga medel möjliga för bredband inom den nya programperioden 
2014-2020: 3,25 miljarder kr  
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1.2.2 Kanalisationsstödet  
 

 

 

Utfall 

Totalt har det avsatts 216 miljoner kr1 för stöd till anläggning av kanalisation under 
åren 2008-2014. 195,6 miljoner kr har beviljats för sammanlagt 612 projekt. Projekten 
uppskattas omfatta ca 6 500 km i kanalisationslängd. Ca 44,3 miljoner kr har beviljats 
under 2014 enligt länsstyrelsen i Örebro som är den myndighet som administrerar 
stödet.  

Cirka hälften av stödmottagarna (47 procent) utgörs av lokala utvecklingsgrupper. En 
fjärdedel består av kommuner/stadsnät och resterande andel är bl.a. företag och 
privatpersoner.   

Fr.o.m. 2015 finns inga nya medel att använda i kanalisationsstöd. De medel som 
istället tilldelats under föregående år går dock även att besluta om under 2015. Av 
dessa återstår ca 6,9 miljoner kr. Medel för bredbandsutbyggnad finns fortsättningsvis 
till övervägande del istället inom landsbygdsprogrammet.  

 

 

                                                      

1 Varav 10 miljoner kr utgörs av administrativa medel. 

Totalt budgeterat stöd för kanalisation 2008-2014: 216 miljoner kr (inkl. 
administrativa medel) 

Investerade medel i kanalisation 2008-2014: Ca 195,6 miljoner kr  

Tillgängliga medel för 2015: ca 6,9 miljoner kr  
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1.2.3 Regionalfonden 
 

 

 

Utfall 

Under de regionala strukturfondernas föregående programperiod 2007-2013 har cirka 
1,8 miljarder kr budgeterats för insatser som bl.a. kan finansiera bredband. Detta av en 
total om 8,4 miljarder i stödmedel som har kunnat användas till olika områden.  

Det som totalt har använts till bredbandsutbyggnad uppgår till 680,5 miljoner kr t.o.m. 
2014. Av dessa utgörs 307,6 miljoner kr av projektstödsmedel, dvs. regionalfonden. 
Återstående 372,9 miljoner kr kommer av offentlig medfinansiering.  

Totalt har 48 bredbandsprojekt tilldelats stöd inom tidigare programperiod. Baserat på 
uppgifter från Tillväxtverket har ca 33 600 hushåll och ca 1 700 företag under 
programperioden omfattats av detta projektstöd. Ca 1 700 km fiberkanalisation har 
kunnat anläggas genom bredbandsprojekten. 

Av medlen som beviljats har ca 40 procent gått till kommuner. Drygt 27 procent har 
istället beviljats länsstyrelser/regioner. Resterande andel har tilldelats andra aktörer 
såsom t.ex. energibolag. 

Även regionala tillväxtmedel (s.k. 1.1-medel) har kunnat användas som medfinansiering 
till strukturfonderna. I likhet med förra året har det inte skett någon ökning i 
användningen av regionala tillväxtmedel. Totalt har ca 22 miljoner kr av 1.1.-medlen 
använts under programperioden 2007-2013 till bredband. 

 

Totalt budgeterat stöd som kan användas till att finansiera bredband  
för programperiod 2007-2013: 1,8 miljarder kr 

Investerade medel för bredband 2007-2013: Ca 680,5 miljoner kr (inkl. offentlig 
medfinansiering)  

Medel möjliga att investera i bredband under 2014-2020: 595 miljoner kr (exkl. 
medfinansiering) 
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1.2.4 PTS medfinansieringsmedel 

 

Utfall 

PTS har sedan 2010 medfinansierat bredbandsprojekt inom landsbygdsprogrammet 
och kanalisationsstödet. Den totala budgeten för PTS medfinansiering har varit  
366 miljoner kr2. Av dessa har 195 miljoner kr varit öronmärkta för medfinansiering av 
landsbygdsprogrammet. Resterande andel har kunnat användas till medfinansiering av 
båda stöden. Utöver de öronmärkta medlen har ytterligare ca 126,8 miljoner kr 
beviljats till medfinansiering av landsbygdsprogrammet, vilket innebär att PTS totalt 
har beviljat ca 321,8 miljoner kr till detta program. PTS medfinansierade 
landsbygdsprogrammet t.o.m. sista december 2013.  
 

Under 2014 har PTS enbart medfinansierat kanalisationsstödet med ca 7,9 miljoner kr. 
När det gäller kanalisationsstödet har totalt ca 32,1 miljoner kr beviljats detta program i 
medfinansiering från PTS sedan 2010.  

När det gäller hantering av bredbandsstöd via landsbygdsprogrammet är det framöver 
länsstyrelserna som har totalansvar. PTS har för 2015 inte tilldelats ytterligare medel till 
medfinansiering till någon av stödåtgärderna. Istället för administrativ stödhantering 
kommer PTS att ha en mer expertinriktad roll när det gäller bredbandsutbyggnad. 

Mellan åren 2010 och 2014 medfinansierade PTS uppemot 600 projekt. Andelen 
medfinansieringsmedel som tilldelats lokala utvecklingsgrupper är ca 65 procent. Cirka 
30 procent har tilldelats kommuner/stadsnät och övriga såsom exempelvis energibolag 
och privatpersoner utgörs av ca fem procent. Baserat på preliminära uppgifter ur 
ansökningshandlingar har PTS grovt uppskattat att ca 100 000 hushåll och företag har 
eller kommer att få tillgång till bredband eller kanalisation genom PTS medfinansiering. 

 

                                                      

2 I denna summa inkluderas administrativa medel som tilldelats för 2010-2014. 

 

Totalt budgeterat stöd för PTS medfinansiering av bredbandsprojekt  
2010-2014: 366 miljoner kr (inkl. administrativa medel) 

Investerade medel i bredbandsprojekt t.o.m. december 2014:  
Ca 353,9 miljoner kr  
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1.3 Prognos avseende efterfrågan på stödmedel för 
bredbandsutbyggnad för 2015-2016 

 
 

1.3.1 Uppdragets genomförande  
 

Denna del av uppdraget har genomförts genom en förfrågan till länen gällande behov 
av bredbandsstöd. Dessa har ombetts att uppskatta den totala efterfrågan på stödmedel 
inom landsbygdsprogrammet för 2015 och 2016. Endast efterfrågan på stödmedel till 
områden där det saknas kommersiellt intresse för utbyggnad inom de närmaste tre åren 
har beaktats. 

Uppskattningarna baseras på känd efterfrågan på medel för de angivna åren. Med känd 
efterfrågan avses dels inkomna ansökningar som på grund av avsaknad av medel ännu 
inte har kunnat beviljas stöd, dels efterfrågan som den handläggande myndigheten 
känner till även om ansökningar ännu inte inkommit.  

Länens kommentarer till behovsuppskattningen inom landsbygdsprogrammet indikerar 
att det finns en variation i sättet att bedöma behovet av stödmedel. Likt vid tidigare 
förfrågningar har vissa län enbart beaktat behov i form av ansökningar som inte har 
kunnat beviljas, medan andra har gjort en vidare uppskattning och baserat behovet på 
kostnadsberäkningar för de hushåll som saknar tillgång till bredband i länet. Vissa län 
anser att det är svårt att uppskatta det totala behovet eftersom de ännu inte fått in 
några ansökningar om medel.  

Något som flera län uppger är att de sedan tidigare har ett behov i form av ansökningar 
som inte kunnat beviljas eftersom möjligheten att beviljas medel inom 
landsbygdsprogrammet inte funnits under 2014. Därmed finns en reell efterfrågan som 
följer med från 2014: ”Eftersom Länsstyrelsen i dagsläget inte marknadsför bredbandsåtgärden på 
bred front visar detta tydligt att efterfrågan överstiger tillgängliga medel”  

Ett län kommenterar att det har skett en tydlig förskjutning i tid på utbyggnaden p.g.a. 
att det inte funnits några möjligheter till stödmedel. Man anser därmed att det finns 
många byalag och kommuner som ligger i startgroparna. 

Ytterligare reflektioner från länsstyrelser är att den största delen av 
bredbandsutbyggnaden måste ske i början av programperioden eftersom det tar tid att 
bygga ut. Detta för att ha möjlighet att nå målen till 2020. Vidare har aktiviteten och 
engagemanget för bredband ökat bland kommunerna, vilket skapar ett stort intresse i 
de län där bredbandsutvecklingen tidigare varit långsam. 
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Inom regionalfonden är det enbart tre regioner som har möjlighet att använda 
stödmedel till bredbandsutbyggnad under nuvarande programperiod som sträcker sig 
fram till 2020. Dessa är Övre Norrland, Mellersta Norrland och Norra Mellansverige. 
PTS har även ställt förfrågan om behov av stödmedel inom denna fond. Medlen går 
endast till etablering av ortssammanbindande nät, till skillnad mot 
landsbygdsprogrammet där enbart accessnät kan anläggas.  
 

1.3.2 Sammanställning av svar 
 

Svaren från länen visar att behovet av stödmedel inom landsbygdsprogrammet fortsatt 
är stort ute i landet eftersom efterfrågan på tillgång till fiber på landsbygden växer. 
Prognoser i denna rapport avser respektive läns uppskattade behov av medel för 2015 
och 2016. Detta behov är utöver redan befintliga medel som tilldelats till 
bredbandsutbyggnad. Svaren på enkäten redovisas på aggregerad nivå. Samtliga län har 
inkommit med svar. Endast ett län uppger sig inte ha ett behov av medel till ny 
utbyggnad.3 

När det gäller landsbygdsprogrammet har det totala behovet av stödmedel till 
bredbandsutbyggnad uppskattats till ca 1,67 miljarder kr för 2015. Motsvarande summa 
för 2016 har uppskattats till ca 2,2 miljarder kr, dvs. totalt ca 3,87 miljarder kr för båda 
åren.  

Svar som inkommit gällande regionalfonden visar att det finns en tendens att analysera 
det totala behovet fram till 2020 och att det finns en svårighet med att uppskatta stödet 
enbart för två år. Det är första gången som det efterfrågas behov för regionalfonden 
och PTS ser att tillvägagångssättet för uppskattning av dessa stödmedel behöver 
vidareutvecklas. Behovet av medel är oavsett högt, vilket visas av inkomna svar, men 
mot bakgrund av ovanstående är en rimlig behovsnivå svår att uppge. De  
595 miljoner kr som tilldelats inom regionalfonden uppskattas enligt Tillväxtverket 
beviljas redan de två första åren av programperioden vilket bekräftar att behovet av 
medel är stort. 
 

 

 
 

                                                      

3 Gotlands län. 
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1.3.3 Stödbehovet 2015-2016 inom landsbygdsprogrammet 
 

PTS anser att länens uppskattning ger en bra bild av läget avseende behov av 
stödmedel inom landsbygdsprogrammet. I likhet med PTS tidigare rapporteringar om 
prognostisering verkar inte behovet avta. En anledning är troligen att bredbandets 
betydelse uppmärksammas på många håll på regional- och lokal nivå, och att därmed 
behovet växt i form av ökad efterfrågan. Även strategier för bredbandsutbyggnaden 
har utvecklats i landets län. Detta innebär att bredbandsstödet har satts i ett större 
perspektiv, där det finns möjlighet till att en mer optimal användning av medlen kan 
uppnås. 

Om man ser till länens prognostisering av det totala behovet för 2015 så är den likartad 
med uppskattningen som gjordes förra året för samma år (1,52 miljarder kr). I denna 
rapport bedömde PTS att cirka en miljard kr vore en rimlig tilldelning för 2015 och 
samma bedömning görs även i år. Detta mot bakgrund av att det i vart fall finns 
kapacitet för en sådan förbrukning, vilket har visats under 2013. Det finns en uppdämd 
efterfrågan på medel som följer med från 2014 då det inte gick att besluta om medel.  

När det gäller 2016 så är behovet enligt länsstyrelsernas prognostisering större än för 
2015. En faktor i detta kan vara att en del av de tilldelade medlen förbrukas i år och att 
efterfrågan är fortsatt hög. Detta kan man relatera till att målet om att 90 procent av 
Sveriges hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till en hastighet om 100 Mbit/s 
även ofta satts regionalt. Mot bakgrund av detta så anser PTS att eventuella framtida 
tilldelningar bör göras i ett tidigt skede för att målen ska kunna realiseras.  

I tidigare årets rapportering bedömde emellertid PTS att en miljard kr per år är en 
rimlig tilldelning om man väger in att medlen förbrukas jämnt över hela landet, och 
denna uppskattning kvarstår. I vissa delar av landet skulle man kunna åstadkomma en 
hög förbrukning, men om man ser till att efterfrågan och kapaciteten att förbruka 
medlen varierar över landet bör detta vara en rimlig uppskattning. 

PTS vill betona vikten av att medel som eventuellt tilldelas framöver kan användas 
över längre tidsperioder och inte är årsbundna. Detta är en förutsättning för en 
gynnsam användning av bredbandsmedlen.   

 

 


