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Uppdaterad sammanställning av stödmedel 
för bredbandsutbyggnad – hösten 2018 

Detta är en uppdatering av den sammanställning som PTS lämnade till 
Näringsdepartementet i mars 2018 avseende beviljade och kvarvarande medel 
för bredbandsutbyggnad. Sammanställningen gäller stödmedel inom nuvarande 
programperioder för landsbygdsprogrammet och regionalfonden t.o.m.  
31 augusti 2018. Underlaget har inhämtats från respektive stödgivande 
myndighet, dvs. Jordbruksverket och Tillväxtverket. 

Sedan den 3 september 2014 har det varit möjligt att ansöka om medel för 
programperioden 2014-2020 inom landsbygdsprogrammet. EU-kommissionen 
godkände programmet i maj 2015 och den svenska förordningen1 trädde ikraft i 
juli 2015. Det var först i samband med att Jordbruksverket fastställt föreskrifter 
för programmet som beslut om stöd kunde fattas. Den 2 februari 2018 
godkände EU-kommissionen en programändring som tillförde ytterligare en 
miljard kronor i bredbandsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet. 

Medlen inom landsbygdsprogrammet kan användas till att bygga s.k. NGA-nät 2 
i områden där marknaden inte avser att investera inom tre år. Av de 4,25 
miljarder kronor som funnits tillgängliga för bredbandsutbyggnad inom 
landsbygdsprogrammet hade ca 3,3 miljarder kronor beviljats i stöd t.o.m. den 
31 augusti 2018. Dessa medel fördelades på totalt 487 projekt.  

Medel från regionalfonden används för att finansiera utbyggnad av 
ortssammanbindande nät. Under programperioden 2014-2020 kan bara tre 
programområden3 i norra Sverige använda medel från regionalfonden till 

                                                 

1 Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 
2 NGA står för ”nästa generations access”, och innefattar när det gäller stödmedel fiberbaserade accessnät 
(FFTH/B), avancerade uppgraderade kabel-tv nät (DOCSIS 3.0), VDSL inom 500 meter från en 
telestation samt fast radio. 
3 Övre Norrland, Mellersta Norrland och Norra Mellansverige 
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bredbandsutbyggnad. Sedan 2014 har 565,5 miljoner kronor investerats, vilket 
innebär att det nu inte finns några ytterligare medel att fatta beslut om. Utöver 
medel från regionalfonden har 441,3 miljoner kronor i övrig offentlig 
medfinansiering (t.ex. kommunala medel) beviljats för bredbandsutbyggnad. 
Medlen inom regionalfonden fördelades på 29 projekt. 

Tabellen nedan visar hur mycket stöd som använts inom de två 
stödprogrammen samt hur mycket som återstod att använda den 31 augusti 
2018. 

 

Tabell 1. Använda och tillgängliga medel (miljoner kronor)4 

  

2014 2015 2016 2017 2018 t.o.m. aug.  

Till-
gängliga 
medel 

Budget-
erade 
medel 

Projekt-
stöd ÖOF5 

Projekt-
stöd ÖOF 

Projekt-
stöd ÖOF 

Projekt-
stöd ÖOF 

Projekt-
stöd ÖOF 

Projekt- 
stöd 

 Projekt- 
stöd 

Landsbygds-
programmet 0,00   10,56   2 347,34   746,15  194,13   953,86 4 250,00 

Regional-
fonden 0,00   289,23 270,08 139,19 98,94 137,07 72,29 0,00  0,00 565,47 

       
 

    

Summa  0   300 270 2 487 99 883 72 194  954 4 815 

 

 

                                                 

4 En redovisning av använda medel under perioden 2008-2014 finns i PTS sammanställning av stödmedel 
från 2015 (Dnr 15-1774). 
5 Övrig offentlig finansiering 


