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Sammanfattning 

Den 27 juni 2019 fick Post- och telestyrelsen i uppdrag av regeringen att 
konkretisera hur framtida stödinsatser på bredbandsområdet skulle kunna 
utformas på ett effektivt sätt.1 Detta skulle ske med utgångspunkt i PTS 
tidigare redovisning från 2017 med förslag på framtida stödinsatser på 
bredbandsområdet. I denna rapport redovisar PTS regeringsuppdraget. 

PTS förslag på stödmodell är statsstödsrättsligt utformad i enlighet med 
Gruppundantagsförordningen (GBER)2. Enligt artikel 52 GBER ska stöd 
tilldelas på grundval av en öppen, transparent, icke-diskriminerande och 
konkurrensutsatt urvalsprocess, där principen om teknikneutralitet iakttas. 
Investeringsstöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur får lämnas i 
områden där det saknas tillgång till nästa generations accessnät (NGA-nät) och 
där utbyggnad på kommersiella villkor av sådan infrastruktur sannolikt inte 
kommer att ske inom de närmaste tre åren. 

PTS föreslår att stöd ges för utbyggnad av infrastruktur till byggnader (hushåll, 
arbetsställen och till viss del fritidshus) i områden utanför tätort där det saknas 
sådana befintliga eller planerade NGA-nät. PTS har, för att kunna kartlägga var 
det finns sådan befintlig eller planerad infrastruktur, redan kompletterat den 
årliga mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen3 med fråga om planerad 
utbyggnad av NGA-nät de närmaste tre åren. 

PTS har som målsättning att utlysningen av stödet ska främja en långsiktigt 
hållbar, tillförlitlig och användbar bredbandsinfrastruktur av god prestanda 
samt en kostnadseffektiv utbyggnad som bidrar till att uppnå målen i 
bredbandsstrategin för år 2020 och 2025. Stödmodellen ska vidare möjliggöra 
central styrning genom regionala prioriteringar. Det är vidare viktigt att 
befintliga marknadskrafter och konkurrenssituationen på marknaden störs så 
lite som möjligt. 

Stöd föreslås ges till utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som möjliggör 
tillgång till 1 Gbit/s överföringshastighet för slutanvändaren. 
Bredbandsinfrastrukturen ska förläggas enligt riktlinjerna i Robust fiber eller 
Robusta radionät, alternativt motsvarande systematiska arbetssätt för 
radiobaserade nät. Infrastrukturen ska förläggas med en viss överkapacitet för 
att säkra en långsiktigt hållbar investering och uppfylla kraven i GBER.  

                                                 
1 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer, I2019/01961/D. 
2 Se listan med centrala begrepp eller avsnitt 2.4. 
3 PTS har enligt myndighetens instruktion i uppdrag att följa tillgången till bredband och mobiltäckning i 
alla delar av landet. I rapporteringen redovisas tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil 
bredbandsinfrastruktur per den 1 oktober årligen. PTS följer även upp målen i regeringens 
bredbandsstrategi. 
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PTS föreslår vidare att stöd ges till utbyggnad av infrastruktur till en 
avlämningspunkt i byggnadens absoluta närhet (homes passed). Stödet avser 
därför den utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som går från närmaste nod i 
befintlig bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkter avsedda för 
byggnader. Bredbandsanslutningen av slutanvändare, dvs. förläggning av 
sträckan från avlämningspunkten fram till anslutningspunkten i byggnaden, 
omfattas inte av stödet. Däremot föreslår PTS ett krav på att stödmottagaren 
på begäran ska ansluta slutanvändare till en skälig anslutningsavgift inom två år 
från att utbyggnadsprojektet är avslutat. PTS föreslår att skälig 
anslutningsavgift för utbyggnadsprojekt som beviljas stöd år 2020 ska vara i 
intervallet 20 000 kronor till 40 000 kronor inklusive moms. Intervallet för 
skälig anslutningsavgift behöver uppdateras från år till år för att följa 
utvecklingen på marknaden. 

PTS föreslår att stöd ges för den del av investeringen som utgör direkta 
investeringskostnader för passiv infrastruktur.  

PTS föreslår att de stödmedel som regeringen avsatt för år 2020 om 150 
miljoner kronor, minus administrativa kostnader för bl.a. stödgivande 
myndighet, fördelas mellan fyra regioner. Syftet är att möjliggöra en effektiv 
utbyggnad genom att tillräckligt med pengar avsätts till ett och samma område. 
Vidare krävs en begränsning i antal regioner som stöd kan utlysas i, för att det 
ska vara möjligt att utlysa och tilldela stöd redan under 2020.  

PTS föreslår att regionerna år 2020 väljs ut baserat på kostnadseffektivitet, dvs. 
där avsatta medel möjliggör flest anslutningar. Urvalet görs med en variant på 
PTS fiberutbyggnadsmodell som simulerar utbyggnad av fiber till byggnader 
med hushåll och arbetsställen. För att PTS ska kunna välja ut i vilka regioner 
utlysning ska göras år 2020 krävs att PTS ges bemyndigande att göra fördelning 
i enlighet med förslaget eller på det sätt som regeringen anvisar. 

PTS föreslår att stödet ska utlysas per region, med konkurrensutsättning mellan 
utbyggnadsprojekt inom respektive region. Utformning av och storlek på 
utbyggnadsprojekt definieras i ansökan för att tillvarata nätbyggarnas egen 
förmåga till effektiv nätplanering. De utbyggnadsprojekt som begär lägst 
stödbelopp i genomsnitt per byggnad tilldelas stöd fram till dess att regionens 
stödpott är förbrukad. Flera utbyggnadsprojekt per region och per aktör kan 
tilldelas stöd. 

En viktig del i den föreslagna modellen är att regionerna ges möjlighet att 
prioritera utbyggnad av bredbandsinfrastruktur till områden som utifrån 
regionens utvecklingsstrategi eller motsvarande strategiska inriktning bedöms 
som särskilt viktiga. Bredbandsutbyggnad till byggnader i områden som har 
prioriterats i de regionala prioriteringarna ger en fördel i utvärderingen av 
utbyggnadsprojekt i ansökningarna, och påverkar alltså vilka utbyggnadsprojekt 
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som får del av stödet. Prioriteringen görs konkret genom att markera specifika 
byggnader. 

Regionerna föreslås vidare få besluta om fritidshus ska inkluderas inom den 
aktuella regionens stödprojekt eller inte. Fritidshus kan dock inte prioriteras. 

Stödet kan sökas av privata och offentliga aktörer som kan visa att man har 
den kompetens och de resurser som krävs för att etablera 
bredbandsinfrastruktur enligt de krav som anges i utlysningen av stödet. För att 
vara kvalificerad för att söka stödet krävs bl.a. att aktören har ekonomisk, 
affärsmässig och operativ förmåga att genomföra de utbyggnadsprojekt för 
vilka aktören ansöker om stöd. Ett krav som följer av förslaget är också att 
stödmottagaren efterlever PTS driftsäkerhetsföreskrifter. 

Stödprogrammet omfattar villkor kring leveransen som till exempel krav på 
tidpunkt för start- och färdigställande av stödfinansierad 
bredbandsinfrastruktur, krav på driftsättning, krav på anslutningsavgift, 
dokumentation, redovisning av kostnader, krav på tillträde för annan aktör 
samt konsekvenser om kraven inte efterlevs. 

Enligt förslaget kommer PTS ansvara för löpande uppföljning och kontroll av 
att villkoren i stödbeslutet efterlevs samt kräva tillbaka medel om så inte sker. 
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Centrala begrepp 

Definitionerna nedan används i rapporten ”PTS förslag till investeringsstöd för 
bredband”. PTS kan definiera begreppen annorlunda i andra sammanhang. 

Anslutningspunkt Fysisk punkt där nät termineras 
hos slutanvändare. 

Avlämningspunkt Den punkt där kanalisation eller 
motsvarande avlämnas t.ex. vid 
tomtgräns. Avlämningspunktens 
position bestäms enligt förslaget 
inte geografiskt utan ska placeras 
så att anslutning kan ske till en 
skälig anslutningsavgift för 
slutanvändaren. 

Arbetsställe En enhet som ägs av ett företag 
och som verkar på en ort och 
inom en näringsgren och 
producerar varor och/eller 
tjänster. I den nationella 
bredbandsstrategin används 
begreppet företag vid beskrivning 
av målen. Med begreppet företag 
avses i det sammanhanget 
arbetsställen. I denna rapport 
används genomgående begreppet 
arbetsställe.  

Bredband En anslutning till internet via en 
accessteknik, vilken levererar 
faktisk överföringshastighet 
nedströms om minst 1 Mbit/s i 
genomsnitt. Fast bredband kan 
tillhandahållas via trådbundna och 
trådlösa accesstekniker. I texten 
används ibland begreppet 
bredband som ett samlingsbegrepp 
utan att ange viss hastighet. Med 
snabbt bredband avses vanligtvis 
bredband som uppfyller kraven för 
att definieras som NGA-nät. 

Fiberutbyggnadsmodellen (FUM) En modell framtagen av PTS som 
simulerar utbyggnad av fiber till 
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byggnader med hushåll och 
arbetsställen i Sverige, se kapitel 5. 

Fritidshus Bostad där ingen är folkbokförd. 

Gruppundantagsförordningen (GBER) Kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 
genom vilken vissa kategorier av 
stöd förklaras förenliga med den 
inre marknaden enligt artiklarna 
107 och 108 i fördraget. 

Homes connected De byggnader som är anslutna till 
bredbandsnät genom en 
anslutning. 

Homes passed De byggnader som har tillgång till 
bredbandsnät genom nät fram till 
en avlämningspunkt för byggnad, 
från vilken byggnaden kan anslutas 
till en skälig anslutningsavgift. 

Hushåll Stadigvarande bostäder där minst 
en person är folkbokförd. 

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet förvaltas 
av Jordbruksverket. Inom 
Landsbygdsprogrammet finns i 
innevarande programperiod medel 
avsatta för stöd till utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur i form av 
slutanvändarnära accessnät som 
uppfyller kraven för NGA-nät. 
Vad gäller stöd till 
bredbandsinfrastruktur följer 
programmet bestämmelserna i 
GBER. Programmets budget 
utgörs dels av medel från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, dels av 
nationell medfinansiering. 

Nästa generations accessnät (NGA-nät) Definieras i artikel 2 p. 138 
GBER. Definitionen av NGA-nät 
syftar till att skilja NGA-nät från 
grundläggande bredbandsnät. 
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Utifrån den nuvarande teknik- och 
marknadsutvecklingen är det 
fibernät, VDSL inom 500 meter 
från en telestation, DOCSIS 3.0 
samt under vissa förutsättningar 
radiobaserade lösningar. I avsnitt 
4.1 förs ett vidare resonemang om 
innebörden av NGA-nät. 

Passiv bredbandsinfrastruktur Definieras i artikel 2 p. 137 GBER 
som bredbandsnät utan några 
aktiva komponenter. Vidare anges 
i artikeln att passiv 
bredbandsinfrastruktur vanligtvis 
omfattar anläggningsinfrastruktur, 
kabelrör och svartfiber samt 
kopplingsskåp. 

Regionalfondsprogrammen Regionalfondsprogrammen 
förvaltas av Tillväxtverket och är 
uppdelade i ett nationellt 
regionalfondsprogram och åtta 
regionala program. I de tre 
nordligaste programområdena 
finns medel för stöd till utbyggnad 
av bredbandsinfrastruktur i form 
av sådana förbindelser som utgör 
den förmedlande länken mellan 
stomnät och accessnät, som kan 
stödja nästa generations accessnät. 
Vad gäller stöd till 
bredbandsinfrastruktur följer 
programmen bestämmelserna i 
GBER. 

Utbyggnadsprojekt Ett sammanhängande område med 
byggnader som en aktör söker 
stöd för att bygga bredband till. 
Ett utbyggnadsprojekt definieras 
av nätägaren. En nätägare kan 
ansöka om flera olika 
utbyggnadsprojekt inom en och 
samma region. För en mer 
detaljerad beskrivning av 
begreppet utbyggnadsprojekt, se 
avsnitt 10.3. 
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Tätort Med tätort avses i denna rapport 
statistisk tätort enligt Statistiska 
Centralbyråns definition, dvs. tät 
bebyggelse med minst 200 
invånare. 
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1 Uppdraget 

PTS tog 2017, på uppdrag av regeringen, fram ett förslag på framtida 
stödinsatser på bredbandsområdet.4 Huvuddragen i PTS förslag var: 

 Ett nationellt stöd utanför Landsbygdsprogrammet och 
Regionalfondsprogrammen. 

 Stödordningen bör utformas i enlighet med GBER5. 

 En uppifrån och ned-modell. 

 Möjligt att påverka var stödmedel fördelas genom prioriteringar på 
regional nivå. 

 PTS angavs vara en möjlig aktör att förvalta stödprogrammet. 

Genom ändring av PTS regleringsbrev den 27 juni 2019 gavs PTS följande 
uppdrag:6 

PTS ska främja utbyggnaden av snabbt bredband och inom ramen för detta 
konkretisera hur framtida stödinsatser skulle kunna utformas på ett 
effektivt sätt. Detta ska ske med utgångspunkt i PTS tidigare redovisning 
med förslag på framtida stödinsatser på bredbandsområdet (dnr 
I2019/00024/D). PTS ska även inhämta erfarenheter från de myndigheter 
som förvaltar och handlägger bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet 
och Regionalfonden för perioden 2014–2020. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 17 januari 2020. 

I budgetpropositionen7 för 2020 har regeringen avsatt 650 miljoner kronor till 
PTS för ett nytt system för stöd till bredbandsutbyggnad, varav 150 miljoner 
kronor år 2020, 200 miljoner kronor år 2021 och 300 miljoner kronor år 2022. 

I det förslag på framtida stödinsatser på bredbandsområdet som PTS tog fram 
2017 beskrivs PTS som en möjlig aktör för att förvalta stödprogrammet. I 
enlighet med budgetpropositionen utgår förslaget från att PTS blir stödgivande 
myndighet för den nu föreslagna stödmodellen.  

Den nationella stödmodellen ska bidra till att målen i den nationella 
bredbandsstrategin8 nås. Regeringens målsättning är bl.a. att 98 procent av 

                                                 
4 PTS dnr 17-6893. 
5 Se begreppslistan eller avsnitt 2.5. 
6 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer, I2019/01961/D och I2019/01884/SVS (delvis). 
7 Prop. 2019/20:1 utgiftsområde 22 Kommunikationer. 
8 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi (N2016/08008/D). 
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hushållen och arbetsställena i Sverige ska ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025 (homes 
passed) och att 95 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020 (homes connected). 
I oktober 20189 hade 89 procent av alla hushåll och arbetsställen antingen 
tillgång till 1 Gbit/s eller fiber i absoluta närheten. På landsbygden var 
motsvarande siffra 50 procent. I oktober 2018 hade 81 procent av alla hushåll 
och arbetsställen tillgång till 100 Mbit/s.   

  

                                                 
9 Enligt PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning, PTS-ER-2019:5. 
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2 Vad vill PTS uppnå med stödet? 

2.1 Övergripande syfte och mål med stödet 

Enligt PTS är syftet med investeringsstödet ökad tillgång till bredband av god 
prestanda för hushåll, arbetsställen och i viss mån fritidshus, i områden utanför 
tätort där utbyggnad på kommersiell grund inte räcker till. Det i sin tur ska 
möjliggöra att berörda slutanvändare får åtkomst till elektroniska 
kommunikationstjänster och därmed de bästa förutsättningarna för att delta i 
det digitala samhället. PTS behöver genom stödmodellen säkerställa att statens 
investeringar i bredband resulterar i infrastruktur som utgör en långsiktigt 
hållbar investering och skapar ett samhällsekonomiskt värde på lång sikt. 
Stödet bör därför bidra till att etablera en bredbandsinfrastruktur som över 
lång tid möjliggör användbar och tillförlitlig bredbandsanslutning av god 
prestanda. 

Stödmodellen behöver utformas så att det är möjligt att, vid behov, göra årliga 
justeringar. 

2.2 Långsiktigt tillgänglig och användbar 
bredbandsinfrastruktur 

Stödet ska främja utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som utgör en 
långsiktigt hållbar investering och skapar ett samhällsekonomiskt värde på 
lång sikt. Stödet ska bidra till att etablera en bredbandsinfrastruktur som över 
lång tid möjliggör användbar och tillförlitlig bredbandsanslutning av god 
prestanda. I och med samhällets ökande beroende av digitala tjänster och 
bredbandsinfrastruktur är det viktigt att verka för att den stödfinansierade 
infrastrukturen förläggs och driftas på ett säkert och robust sätt. 

Den infrastruktur som byggs ut med hjälp av stödmedel bör också vara av en 
sådan prestanda att den går att bygga vidare på i framtida bredbandsprojekt. 
Det är en fördel om den stödfinansierade infrastrukturen framöver kan utgöra 
en bas för att nå hushåll och arbetsställen allra längst ut från tätort med 
bredbandsanslutning. 

2.3 Kostnadseffektiv utbyggnad som bidrar till målen i 
bredbandsstrategin 

Modellen för utlysning av stöd behöver vara så enkel som möjligt. PTS 
behöver skapa ett arbetssätt och en modell som är enkel att förstå och använda 
för att minimera den andel kostnader och tid som behöver avsättas till 
administration, dokumentation, kontroller eller till aktiviteter som inte skapar 
värde. 
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Modellen ska vara attraktiv för nätbyggare. Då stödet är riktat till områden 
som inte är ”kommersiellt gångbara” behöver modellen sträva efter att det blir 
attraktivt för nätbyggare att söka stödet och bygga ut bredband till de platser 
som efterfrågas. För att främja en effektiv användning av de medel som finns 
bör modellen sträva efter att, där det är möjligt, skapa konkurrens. Modellen 
behöver också möjliggöra att olika typer av nätbyggare ska kunna delta i 
stödprogrammet för att få flera intresserade nätbyggare per utlysningsområde. 

Modellen behöver omfatta uppföljning och kontroll av resultat samt 
konsekvenser ifall krav och regler i beslut om stöd inte efterlevs. 

Modellen för bredbandsstöd ska möjliggöra att utlysning, tilldelning och 
utbetalning av stöd ska kunna ske under år 2020. 

2.4 Central styrning för att möjliggöra utbyggnad i 
områden som har stora behov av bredband 

Stödmodellen ska möjliggöra central styrning, bl.a. att en del av stödet bidrar 
till att utbyggnad av bredband sker i områden som behöver prioriteras av andra 
skäl än att öka tillgången till bredband så mycket som möjligt. Det kan finnas 
behov av att stöd går till utbyggnad som bidrar till stor samhällsnytta i övrigt 
och till att uppfylla regionalt viktiga målsättningar, utöver att maximera antal 
byggnader med hushåll och arbetsställen som får bredbandsinfrastruktur. 

En del av den centrala styrningen är att modellen ska möjliggöra regioners 
prioriteringar för att säkerställa att utbyggnad sker till områden som bedöms 
som särskilt viktiga att bygga till. 

2.5 Efterlevnad av lagkrav och regler för statsstöd och 
bredbandsutbyggnad 

Stödmodellen ska följa reglerna för att bevilja stöd enligt kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 
107 och 108 i fördraget, nedan GBER.10 Stödet kommer därmed vara 
undantaget från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. För att stödet ska vara undantaget från 
anmälningsskyldigheten förutsätts att stödet uppfyller samtliga villkor i kapitel I 
och de relevanta särskilda villkoren i kapitel III, dvs. artikel 52 när det gäller 
                                                 
10 Förordningen är ändrad genom kommissionens förordning (EU) 2017/1084 av den 14 juni 2017 om 
ändring av förordning (EU) nr 651/2014 vad gäller stöd till hamn- och flygplatsinfrastruktur, vad gäller 
tröskelvärden för anmälan av stöd till kultur och bevarande av kulturarvet och stöd till idrottsinfrastruktur 
och multifunktionell rekreationsinfrastruktur samt vad gäller stödordningar för regionalt driftstöd i de 
yttersta randområdena och om ändring av förordning (EU) nr 702/2014 vad gäller beräkningen av 
stödberättigande kostnader.  
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bredbandsinfrastruktur. I kapitel I, artikel 2 p. 133-139, GBER, finns 
definitioner som gäller stöd till bredbandsinfrastruktur. Stödet kommer 
understiga det tröskelvärde som anges i artikel 4:1 y i GBER om 70 miljoner 
euro per projekt.11 

Förslaget till stödmodell och därmed utlysningsmodellen har utformats i 
enlighet med GBER. Utlysningen behöver omfatta krav, villkor och rutiner 
som säkerställer efterlevnad av dessa regler. Utöver bestämmelserna i GBER 
behöver det även säkerställas att lagar, förordningar och föreskrifter i övrigt 
efterlevs i tilldelningen av stödet. 

Enligt artikel 52 GBER gäller följande: 

Investeringsstöd till utveckling av bredbandsnät kan ges i områden där det inte 
finns nästa generations accessnät (NGA-nät) och där en sådan infrastruktur 
sannolikt inte kommer att utvecklas på kommersiella villkor inom tre år från 
dagen för offentliggörandet av den planerade stödåtgärden. 

Stödet ska tilldelas på grundval av en öppen, transparent, icke-
diskriminerande och konkurrensutsatt urvalsprocess, där principen om 
teknikneutralitet iakttas. 

De stödberättigande kostnaderna kan vara investeringskostnaderna för 
utbyggnad av passiv bredbandsinfrastruktur, investeringskostnaderna för 
bredbandsrelaterade anläggningsarbeten och investeringskostnaderna för 
utbyggnad av nästa generations accessnät (NGA-nät). 
 
Som ett alternativ till att fastställa de stödberättigande kostnaderna enligt vad 
som föreskrivs i föregående stycke, får det högsta stödbeloppet för ett projekt 
fastställas på grundval av den konkurrensutsatta urvalsprocessen. 
 
Nätoperatören ska vidare erbjuda bredast möjliga aktiva och passiva 
tillträde i grossistledet enligt artikel 2.139 i förordningen på rättvisa och icke-
diskriminerande villkor, inklusive fysiskt tillträde till accessnätet när det gäller 
NGA-nät. Ett sådant tillträde i grossistledet12 ska beviljas för minst sju år och 
                                                 
11 PTS föreslår att maximalt 10 miljoner kronor kan beviljas per utbyggnadsprojekt, se avsnitt 10.3.1. 
12 Enligt artikel 2 p. 139 GBER är tillträde i grossistledet ett tillträde som möjliggör för en operatör att 
använda en annan operatörs anläggningar. Det bredast möjliga tillträde som ska ges över nätet i fråga ska, 
på grundval av den nuvarande tekniska utvecklingsnivån, åtminstone innefatta följande accessprodukter: 
FTTH/FTTB-nät: tillträde till kabelrör, tillträde till svartfiber, tillträde till accessnätet samt 
bitströmsaccess. Kabelnät: tillträde till kabelrör och bitströmsaccess. FTTC-nät: tillträde till kabelrör, 
tillträde till delaccessnät och bitströmsaccess. Passiv nätinfrastruktur: tillträde till kabelrör, tillträde till 
svartfiber och/eller tillträde till accessnätet. ADSL-baserade bredbandsnät: tillträde till accessnätet och 
bitströmsaccess. Mobila eller trådlösa nät: bitström, gemensam användning av master och tillträde till 
stamnät. För satellitplattformar: bitströmsaccess. 
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rätten till tillträde till kabelrör och stolpar får inte tidsbegränsas. I fråga om 
stöd till dragning av kabelrör ska rören vara tillräckligt stora för att möjliggöra 
flera kabelnät och olika nättopologier. 

Priset för tillträde i grossistledet ska baseras på prissättningsprinciper angivna 
av den nationella regleringsmyndigheten och på riktmärken som råder inom 
andra jämförbara och mer konkurrensutsatta områden i medlemsstaten eller 
unionen, med hänsyn tagen till det stöd som nätoperatören får. Den nationella 
regleringsmyndigheten ska konsulteras om tillträdesvillkor, inklusive 
prissättning, och i händelse av tvist mellan de som söker tillträde och den 
operatör som driver den subventionerade infrastrukturen. 

Om det stödbelopp som beviljats för projektet överstiger 10 miljoner euro, ska 
medlemsstaterna införa regler om övervakning och om återbetalning. 
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3 Vad ges stödet till? 

3.1 Stöd ges fram till en avlämningspunkt för byggnad 

PTS föreslår att investeringsstöd för bredband ska kunna ges för utbyggnad 
från närmaste nod i befintligt nät till avlämningspunkter avsedda för byggnader 
som PTS definierar som möjliga att ge stöd till. Sådan utbyggnad förväntas 
medföra en så kostnadseffektiv utbyggnad som möjligt.  

Med avlämningspunkt avses en punkt från vilken stödmottagaren kan erbjuda 
slutanvändaren en bredbandsanslutning som möjliggör 1 Gbit/s till en skälig 
anslutningsavgift. För krav kring nivåer på anslutningsavgift se avsnitt 9.5.2–
9.5.5. Stöd ges alltså fram till en punkt, vilket motsvarar s.k.”homes passed” för 
aktuella byggnader.  

Att utbyggnad ska göras från närmaste nod betyder att det ska finnas en 
sammankoppling, till aktivt nät, bakåt i nätet. Stöd ges inte för sträckan mellan 
avlämningspunkt och anslutningspunkt hos slutanvändare. Stöd ges alltså inte 
för utbyggnad som motsvarar s.k. ”homes connected”. 

I undantagsfall kan det finnas skäl att etablera parallell infrastruktur i stället för 
att utnyttja närmast befintliga nod, i syfte att åstadkomma en effektiv och 
ändamålsenlig utbyggnad. Om stödmottagaren konstaterar att utnyttjande av 
närmaste nod kan komma att innebära väsentliga fördyrningar av utbyggnaden 
ska stödmottagaren hos PTS ansöka om avsteg från principen om närmaste 
nod och i sin ansökan motivera varför en nyetablering ger en mer effektiv 
utbyggnad. PTS gör då en bedömning av underlaget och beviljar avsteg om det 
är skäligt. 

Definition av avlämningspunkt kan komma att variera beroende på teknik och 
kan även komma att förändras om nya tekniker blir etablerade. För aktören 
som bygger med stöd kommer den aktuella definitionen av avlämningspunkt 
att framgå av beslutet om stöd. 

Vad gäller bredbandsinfrastruktur baserad på fiber ges stöd till kanalisation, 
fiber och annan passiv bredbandsinfrastruktur från närmaste nod i befintligt 
nät fram till en avlämningspunkt för byggnad som möjliggör tillgång till 
1 Gbit/s i en bredbandsanslutning. 

I det fall radiobaserad infrastruktur skulle kunna användas är motsvarande nod 
relevant. 



PTS förslag till investeringsstöd för bredband 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 19 

 

Figur 1 nedan illustrerar olika punkter i fibernät respektive trådlöst nät där 
grönmarkerade sträckor kan vara stödberättigade. 

Figur 1: Illustration av punkter i bredbandsnät 

 

Källa: PTS 

1. Närmaste nod i befintligt nät: Kan vara nod i accessnät (sammanfaller i 
så fall med punkt 2 nedan) eller transportnät.  
Transportnät är ett samlingsbegrepp för nät mellan noder i 
anslutningsnät, regionnät och nationellt nät. Observera att i olika 
sammanhang används olika begrepp. 

2. Accessnod: Nod där anslutningsnät övergår i accessnät. 
Accessnät (fiber) är nät mellan accessnod och avlämningspunkter. 

3. Avlämningspunkt: Den punkt där kanalisation avlämnas t.ex. vid 
tomtgräns (motsvarar homes passed). 

4. Anslutningspunkt: Fysisk punkt där nät termineras hos slutanvändare 
(motsvarar homes connected). 

3.2 Skäl för att stöd ges för utbyggnad till 

avlämningspunkt för byggnad 

De huvudsakliga skälen för PTS förslag att stöd ska ges till utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur från närmaste nod fram till avlämningspunkt för 
byggnad (homes passed) och inte fram till anslutningspunkt för 
bredbandsanslutning av slutanvändare (homes connected) är följande.  

De enskildas efterfrågan just nu bör inte bli en alltför tongivande faktor för 
vilka stödfinansierade projekt som blir av inom ramen för ett framtida 
bredbandsstöd, då utbyggnad av snabbt bredband även är viktigt utifrån ett 
samhällsperspektiv för att t.ex. offentlig verksamhet ska kunna digitaliseras.  
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Stöd till avlämningspunkt för byggnad innebär en mer renodlad top-down-
modell som inte är beroende av de enskildas efterfrågan. När nätbyggaren 
slipper teckna kundavtal/intresseanmälningar som en del i sin bedömning av 
projekten skapas förutsättningar för en snabbare utlysnings- och 
utbyggnadsprocess. Det finns samtidigt starka incitament för nätbyggaren att 
projektera för och erbjuda bredbandsanslutning till enskilda hushåll och 
arbetsställen eftersom det ger långsiktiga intäkter och lönsamhet i 
investeringen. 

Genom att ge stöd till homes passed bedömer PTS också att risken att byggnader 
inom ett område utelämnas vid byggprojekt, och att det uppstår s.k. vita 
fläckar, blir mindre. 
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4 Var är det möjligt att ge 
investeringsstöd för bredband? 

Det första steget för att dela ut bredbandsstöd är att identifiera geografiska 
områden där det saknas tillgång till NGA-infrastruktur och där sådan 
utbyggnad sannolikt inte kommer att ske inom de närmaste tre åren.13 

PTS föreslår att områden där stöd ska utlysas utgörs av byggnader med hushåll 
eller arbetsställen som saknar tillgång till NGA-nät – både som anslutning och i 
absoluta närheten. Både marknadens aktörer och de regionala 
bredbandskoordinatorerna ska till PTS ha angett att det saknas planer på att 
etablera NGA-nät inom tre år. Områdena ska även ligga utanför statistisk 
tätort. 

PTS bedömning att stöd endast ska beviljas i områden utanför tätort tar sin 
utgångspunkt i myndighetens underlag till Jordbruksverket inför 2019 års 
marknadsanalys för bredbandsstöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet.14 

PTS föreslår att fritidshus under vissa omständigheter kan omfattas av 
stödprogrammet. PTS förslag är att varje region beslutar om fritidshus ska ingå 
eller inte i stödutlysningen. Om fritidshus ska ingå i utlysningen ska regionen 
ange och motivera det i sin promemoria om regionens prioriteringar, se kapitel 
6 och bilaga 1. PTS anser att stöd främst bör gå till utbyggnad för hushåll och 
arbetsställen eftersom sådan utbyggnad bidrar till uppfyllelse av regeringens 
bredbandsmål. Av denna anledning kan endast en mindre andel av stödmedlen 
gå till fritidshus, se vidare kapitel 10. 

Det första underlaget, enligt denna metod, med områden där stöd kan utlysas 
kommer PTS att ha klart senast under kvartal 1 år 2020. Detta underlag baseras 
på data från myndighetens kartläggning som avser uppgifter per den 1 oktober 
2019. 

4.1 Vad är NGA-nät? 

Enligt artikel 2 p. 138 GBER avses med NGA-nät avancerade nät som har 
åtminstone följande egenskaper: a) de levererar tjänster på ett tillförlitligt sätt 
med mycket hög hastighet per abonnent via optiska (eller tekniskt likvärdiga) 
stomnät som är tillräckligt nära användarnas lokaler för att garantera faktisk 
leverans med mycket hög hastighet, b) de stöder en rad olika avancerade 
digitala tjänster, bland annat konvergerade, helt och hållet IP-baserade tjänster 

                                                 
13 Se art. 2 p. 138 och art. 52:3 i GBER. 
14 PTS ärende med dnr 19-2712. 
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och c) de har betydligt högre uppladdningshastigheter (jämfört med 
grundläggande bredbandsnät). 

De tekniker som utifrån den nuvarande teknik- och marknadsutvecklingen 
uppfyller kraven för NGA-nät är fibernät, VDSL inom 500 meter från en 
telestation, DOCSIS 3.0 samt under vissa förutsättningar radiobaserade 
lösningar. Enligt PTS bedömning är det viktigt att det är fråga om en dedikerad 
lösning till i förväg utpekade abonnenter där kundutrustningen hos 
abonnenten är fast monterad. Detta bör medge lösningar baserade på ett antal 
olika tekniker och standarder såsom traditionella trådlösa punkt till 
multipunktsystem, dedikerade WiFi-baserade utomhussystem för fast 
radioaccess samt dedikerade 4G/LTE system använda för fast radioaccess. I 
samtliga fall är det dock viktigt att systemen är dimensionerade så att den 
eventuella delade kapaciteten räcker till för de abonnenter som ska betjänas av 
den lokala lösningen.15 

4.2 Metod för att identifiera områden där stöd kan 

utlysas 

I enkäten för insamling av underlag för PTS mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggning16, som skickades ut i oktober 2019, ombads samtliga 
aktörer på marknaden (registrerade nätägare) att skicka in elektroniskt 
kartunderlag som på tre års sikt visar befintlig och planerad etablering av 
bredbandsinfrastruktur som uppfyller kraven för att definieras som NGA-nät. 
PTS begärde in uppgifter om bredbandsinfrastruktur (specificerade 
bredbandstekniker) för att sedan göra en bedömning av om infrastrukturen 
uppfyller kraven för att definieras som NGA-nät. PTS avser göra kartläggning 
enligt ovan årligen. 

Frågan i kartläggningen är formulerad som att nätägare ska skicka in kartor 
över befintlig och planerad utbyggnad. Med planerad utbyggnad avses områden 
där nätägaren beslutat om att bygga till specifika byggnader. Motsvarande 
underlag har även inhämtats från bredbandskoordinatorerna i särskild ordning 
utanför bredbandskartläggningen. Utöver detta beaktas även annat underlag i 
arbetet med att identifiera områden där stöd kan utlysas (t.ex. underlag från 
Länsstyrelserna). Det kan även vara uppgifter om kommersiella initiativ, 
marknadsanalyser och samverkansavtal på bredbandsområdet samt uppgift om 
i vilka områden stöd beviljats inom Landsbygdsprogrammet. Sammantaget 

                                                 
15 Se PTS underlag till Jordbruksverket inför 2018 års marknadsanalys, dnr 18-6958. 
16 PTS har enligt myndighetens instruktion i uppdrag att följa tillgången till bredband och mobiltäckning i 
alla delar av landet. I rapporten redovisas tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil 
bredbandsinfrastruktur per den 1 oktober årligen. I rapporten följer PTS upp målen i regeringens 
bredbandsstrategi. 
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inkluderar kartunderlagen både befintlig och planerad utbyggnad av NGA-nät, 
inom de närmaste tre åren. 

Utifrån de nuvarande bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation (LEK) har PTS bedömt att frågan om planerad 
utbyggnad inte kan förenas med skyldighet att svara. I remissen ”Promemoria: 
Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk 
kommunikation” föreslås att myndigheten enligt en ny lag, som ersätter den 
nuvarande lagen om elektronisk kommunikation, ska kunna inhämta 
upplysningar och handlingar som behövs för genomförande av geografiska 
kartläggningar av bredbandsutbyggnad. Med de ändringar som kan komma i 
nya lagen om elektronisk kommunikation är det möjligt att frågan kan förenas 
med svarsplikt. 

Kartunderlagen från aktörerna och de regionala bredbandskoordinatorerna 
rimlighetsgranskas av PTS på en övergripande nivå med hjälp av bl.a. 
myndighetens fiberutbyggnadsmodell (modellen beskrivs i kapitel 5) och 
kombineras sedan med uppgifter om ytor över statistiska tätorter från 
Statistiska Centralbyrån (SCB).  

Efter att de kombinerade ytorna med befintlig, pågående och planerad 
utbyggnad utanför tätort har plockats bort från Sveriges totala yta, utgör 
resterande områden identifierade områden där stöd kan utlysas. 
Stödberättigande byggnader ligger alltså i ytor: 

 utanför tätort 

 där det inte finns NGA-nät idag 

 där det inte planeras utbyggnad av NGA-nät inom tre år. 
 

Det är således sannolikt att byggnader med bostadslägenheter (hushåll eller 
fritidshus) och arbetsställen i ytor som motsvarar kriterierna ovan är möjliga att 
ge stöd till. I senare delmoment tillkommer dock ytterligare granskning såsom 
offentligt samråd om den planerade stödåtgärden (se kapitel 7). 
Granskningarna görs för att efterleva regelverkets krav på att inte ge stöd i 
områden där NGA-nät finns idag eller sannolikt kommer att etableras inom tre 
år. 

När PTS identifierar byggnader som är stödberättigade kommer PTS i första 
hand att använda uppgifter om befintliga och framtida utbyggnadsområden 
från samtliga aktörer på marknaden samt från de regionala 
bredbandskoordinatorerna.  
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Om upptagningsområden inte lämnats in, eller om uppgifterna är uppenbart 
felaktiga, kommer PTS att skapa upptagningsområden baserat på uppgifter från 
PTS mobiltäckning- och bredbandskartläggning om anslutna byggnader. När 
det gäller avsaknad av eller bristfälligt underlag rörande framtida utbyggnad kan 
PTS komma att anta att byggnader, inom småorter17 som ligger i nära 
anslutning till befintligt nät som ägs av aktörer som inte lämnat in information 
till myndigheten om framtida utbyggnadsområden, kan byggas ut på 
kommersiella villkor och att utbyggnad till dessa byggnader således inte är 
stödberättigad. Detta gäller under förutsättning att utbyggnadstakten i den 
aktuella regionen respektive kommunen stödjer detta antagande. Risken med 
antagandet är att byggnaderna i småorterna ifråga felaktigt anses vara icke 
stödberättigade ifall det skulle visa sig att utbyggnadsplaner saknas. Underlag 
från bredbandskartläggningen visar att kommersiell utbyggnad till småorter 
förekommit historiskt i åtminstone måttlig utsträckning. Av den anledningen 
värderar PTS risken för att bevilja stöd i områden som är kommersiellt 
gångbara högre än risken att felaktigt betrakta vissa byggnader i småort som 
icke stödberättigade. 

  

                                                 
17 Småort definieras i enlighet med SCB:s småortsdefinition och innefattar i princip sammanhängande 
bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och 50-199 invånare. SCB publicerar nya tätort- och 
småortsindelningar var femte år. 
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5 Fördelning av medel till regional nivå 

PTS förslag till modell följer tilldelade medel i regeringens årliga budget vilket 
betyder att tillgängliga medel utlyses årsvis. I budgetpropositionen för 202018 är 
150 miljoner kronor avsatt år 2020, 200 miljoner kronor år 2021 och 300 
miljoner kronor år 2022 för stöd till bredbandsutbyggnad. Under förutsättning 
att regeringen tidigt under första kvartalet 2020 beslutar att gå vidare med PTS 
modellförslag, avser PTS att genomföra den första utlysningen och fatta beslut 
om tilldelning av stöd under år 2020. 

PTS föreslår att Fiberutbyggnadsmodellen (FUM), se avsnitt 5.2, används som 
grund för att identifiera de fyra regioner där det är mest kostnadseffektivt att 
anlägga bredbandsinfrastruktur och att en utlysning genomförs i dessa regioner 
under år 2020. Med FUM kan PTS uppskatta till vilka områden de avsatta 
medlen möjliggör flest anslutningar och får utifrån detta fram en rangordning. 
Anledningen till att PTS föreslår fyra regioner är att det är lämpligt att fördela 
medlen mellan ett mindre antal regioner år 2020 när det är ett mindre belopp 
som ska fördelas jämfört med kommande år. Vidare bör den administrativa 
hanteringen av stödtilldelningen bli något enklare när det endast är fyra 
utlysningar, vilket är lämpligt i en uppstartsfas. För att PTS ska kunna välja ut i 
vilka regioner utlysning ska göras år 2020 krävs att PTS ges bemyndigande att 
göra fördelning i enlighet med förslaget eller på det sätt som regeringen 
anvisar. 

PTS föreslår att de tillgängliga medlen, 150 miljoner kronor minus medel för 
administration, fördelas jämnt över de fyra regionerna som hamnar högst i den 
rangordningen. Kommande års utlysningar kan omfatta fler än fyra regioner 
eftersom det då finns mer stödmedel avsatta. PTS föreslår att huvudprincipen 
om fördelning utifrån kostnadseffektivitet tillämpas även under 2021 och 2022, 
men att metoden kan komma att förfinas. Det innebär att stödet inte 
nödvändigtvis kommer att fördelas till alla regioner i Sverige. 

5.1 Skäl för att fördela stödmedel utifrån 
kostnadseffektivitet 

Genom att tillämpa en princip om kostnadseffektivitet vid val av vilka regioner 
som ska omfattas av utlysningen förväntas stödet resultera i att fler får tillgång 
till 1 Gbit/s jämfört med alternativet (se nedan), och alltså bidra till att uppfylla 
regeringens bredbandsmål. En effekt av en sådan fördelningsprincip, som 
skulle kunna uppfattas som en nackdel, är att regioner där det på ett aggregerat 
plan är relativt dyrt att bygga bredbandsinfrastruktur inte tilldelas något stöd 

                                                 
18 Prop. 2019/20:1. 
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alls, trots förekomsten av relativt billiga avgränsade områden inom regionen. 
Baserat på myndighetens dataunderlag är dock PTS bild att det finns stora 
behov av statligt stöd till bredbandsutbyggnad i hela landet utanför tätorter, 
med undantag för Gotland. Även inom de regioner där det är mer 
kostnadseffektivt att bygga finns områden som är särskilt utmanande att nå. 
Genom att regionerna får möjlighet att prioritera utifrån andra värden än 
kostnadseffektivitet ger PTS förslag till modell en möjlighet att styra insatserna 
till särskilt utmanande platser. 

Ett alternativ till att fördela utifrån kostnadseffektivitet är att fördela utifrån 
antal hushåll och arbetsställen som saknar tillgång till 1 Gbit/s. En sådan 
fördelning tar dock inte hänsyn till kostnader för utbyggnad. Fördelning utifrån 
antal som saknar tillgång skulle därför resultera i att regioner där det finns 
många hushåll och arbetsställen som saknar tillgång till sådant bredband 
premieras, dvs. Sveriges samtliga storstadsregioner, med följd att endast ett 
fåtal av de övriga regionerna skulle få tillgång till stödet. 

5.2 PTS fiberutbyggnadsmodell 

FUM är en modell framtagen av PTS som simulerar utbyggnad av fiber till 
byggnader med hushåll och arbetsställen i Sverige givet tillgången till fiber per 
den 1 oktober 2018. Modellen är framtagen för att prognostisera kostnaden för 
att uppnå bredbandsmålen i regeringens bredbandsstrategi. 

Kostnadsresultaten i FUM kommer av en nätverksanalys där byggnader med 
hushåll eller arbetsställen kopplas ihop med hypotetiska accessnoder via det 
nationella vägnätet. Sträckorna som uppstår i nätverksanalysen kostnadssätts 
sedan med värden från PTS kalkylmodell för det fasta nätet.19  
 
I nätverksanalysen beräknas den kortaste vägsträckan mellan varje enskild 
byggnad och närmaste accessnod. Länkar skapas sedan från vägnätverket till 
alla byggnader med hushåll och arbetsställen, dvs. den sista sträckan från väg 
till hus. Noderna länkas till vägnätet på motsvarande sätt som byggnaderna (se 
figur 2 nedan). 
 

                                                 
19 Kalkylmodellen är ett verktyg som tagits fram av PTS i enlighet med rekommendationer från 
Europeiska kommissionen för att bl.a. kunna fastställa kostnader för tillträde till olika delar av ett 
dominerande företags infrastruktur och beräkna vissa kostnadsresultat. 
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Figur 2 Hypotetiskt nuvarande fibernätverk 

 
 

Källa: PTS 

 
Kostnaderna för att ansluta byggnader med fiber varierar beroende på var 
byggnaderna ligger. Generellt kan sägas att meterkostnaden för att anlägga 
fiber längs med vägnätet är högre i tätorter jämfört med områden utanför 
tätort (utanför tätort är dock avståndet mellan nod och byggnad längre). Av 
den anledningen grupperas sträckorna från nätverksanalysen i fyra kategorier 
med fyra motsvarande meterkostnader: 
 
Grupp 1. Sträckor från väg till hus samt från nod till väg. 
Grupp 2. Vägsträckor i tätorter med en befolkning större än 10 000. 
Grupp 3. Vägsträckor i tätorter med en befolkning mellan 200 och 10 000. 
Grupp 4. Vägsträckor utanför tätorter. 
 
Tabell 1 visar de korresponderande schablonmeterkostnaderna för respektive 
grupp. Schablonmeterkostnaderna har härletts från PTS kalkylmodell för det 
fasta nätet. 
 

Tabell 1 Genomsnittlig meterkostnad för förläggning av 

accessnät inklusive ODF och exklusive kundspecifik utrustning 

  I tätort > 10 000 I tätort 200-10 000 Utanför tätort 

Total kostnad per meter 1 362 kr 670 kr 558 kr 

varav väg till hus 80 kr 80 kr 80 kr 

varav övriga delar av accessnätet 1 281 kr 590 kr 477 kr 
 
Källa: PTS 

Nod 

Byggnad med fiber 

Byggnad utan fiber 

Väg med fiberkablar 

Väg utan fiberkablar 

Väg till hus med fiber 

Väg till hus utan fiber   
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I FUM finns även en schablon för kostnader för nödvändig utbyggnad av 
transportnät för olika nivåer av fiberpenetration. Schablonen baseras dels på 
uppgiften från PTS kalkylmodell för det fasta nätet att kostnaderna för 
transportnät för en hypotetiskt effektiv aktör motsvarar ca 20 procent av 
totalkostnaden för ett sådant nät, dels på bedömningen att 80 procent av de 
nödvändiga investeringarna för transportnät var tagna per den 1 oktober 
2018.20

 

Med hjälp av avstånden från nätverksanalysen och schablonkostnaderna för 
vägsegment i olika områden producerar modellen kostnadsresultat för olika 
nivåer av fiberutbyggnad. 

                                                 
20 Kalkylmodell för det fasta nätet är föremål för domstolsprövning i Förvaltningsrätten i Stockholm, 
mål nr 24041-18. 
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6 Regionala prioriteringar 

Behov av bredbandsutbyggnad hör många gånger ihop med regionala och 
lokala utvecklingssatsningar och det är av stor vikt att stödmodellen stödjer en 
sådan utveckling. Enligt PTS förslag till ny modell för bredbandsstöd ska 
regioner göra prioriteringar av i vilka områden utbyggnad i första hand bör ske 
med hjälp av det tillgängliga stödet. Regionerna får enligt förslaget påverka  
stödet i två avseenden. Dels får regionerna i uppgift att besluta om fritidshus 
ska ingå i utlysningen, dels ange vilka områden som ska ha särskild prioritet i 
bredbandsutbyggnaden. 

Efter att PTS har identifierat möjliga områden där stöd kan utlysas i form av 
byggnader skickas listor eller kartor med dessa byggnader till regionerna för 
prioritering av utbyggnad av bredbandsinfrastruktur.  

Om en region avstår från att göra regionala prioriteringar ser PTS att en 
lösning åtminstone år 2020 är att utlysa stödet för den aktuella regionen utan 
prioritering. Det innebär att tilldelningen av stöd kan förväntas ske utifrån 
stödsökandens egna prioriteringar. Ett alternativ skulle vara att fördela om 
medlen till en annan region. Det förutsätter dock att det finns tid att få 
återkoppling från en region om att prioriteringar inte kommer att ske, och utse 
en annan region att omfattas av utlysningen för det aktuella året. Givet att 
hanteringen av stödet behöver ske årsvis ser PTS inte att det är möjligt att 
tillämpa en sådan metod. De regionala prioriteringarna är alltså avgörande för 
att kunna påverka var utbyggnad med stöd ska ske. PTS bedömning är att 
regionerna har både förmågan och viljan att prioritera, och därför kommer 
PTS sannolikt inte behöva utlysa stöd för någon region utan att prioritering 
gjorts. 

Förslaget att regionerna gör prioriteringar innebär att regionerna ges 
förutsättningar att beakta olika intressen som har stor betydelse för regionens 
utveckling, ett ansvar som vilar på regionerna. Detta är i linje med 
förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och kraven på statliga 
myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. I 18 § första stycket 
nämnda förordning anges att statliga myndigheter inom sina 
verksamhetsområden ska verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken 
uppnås. När det är lämpligt ska myndigheterna i sin verksamhet i så stor 
utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förutsättningar. 

Regionala bredbandskoordinatorer gör idag regionala kartläggningar. 
Funktionen regional bredbandskoordinator är viktig i sammanhanget och PTS 
ser därför ett fortsatt behov av denna funktion. En fortsättning på 
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bredbandskoordinatorernas uppdrag har aviserats i budgetpropositionen för år 
2020. I bredbandskoordinatorernas uppdrag från och med år 2020 bör det ingå 
att göra regionala prioriteringar av byggnader utifrån regionens övergripande 
beslut om prioriteringar. Fortsatt viktigt är också samverkan mellan nationell 
och regional nivå samt inom regionen.  

6.1 Prioriteringarna bör ta utgångspunkt i en aktuell 

behovskartläggning 

Ett av fokusområdena för de regionala bredbandskoordinatorerna under 2019 
har varit kartläggning och analys av bredbandssituationen i länen.21 

PTS har under kvartal 2 år 2019, ställt frågor till de regionala 
bredbandskoordinatorerna om hur kartläggningen av behov av snabbt 
bredband går till i deras respektive län (totalt 18 svar inkom). Syftet med 
frågorna var att PTS skulle få en bild av vilken kunskap och kompetens som 
finns om behovskartläggning på regional nivå och om det är rimligt att anta att 
en eller flera regionala aktörer med start under 2020 kan göra prioriteringar av 
bredbandsstödsområden på ett sätt så att stödet kan tilldelas effektivt. 

Av de inkomna svaren framgår att regionerna till övervägande del gör egna 
kartläggningar utifrån PTS data från mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggningen. Regionerna för även i viss utsträckning dialog med 
olika aktörer gällande pågående och planerad utbyggnad av bredband. Enligt de 
inkomna svaren från bredbandskoordinatorerna kan PTS konstatera att det 
finns god kännedom samt kunskap om bredbandsbehov inom respektive 
region. Kartläggningskompetensen synes vara hög. Både egna och inhyrda 
resurser används i detta arbete. En del regioner som inte har egen kompetens 
köper in sådan av konsultbolag. 

PTS bedömning är att regionerna kommer att använda funktionen regional 
bredbandskoordinator för att, i samarbete med andra aktörer, kartlägga behov 
av och möjligheter till regionala prioriteringar. PTS ser därför ett behov av att 
det i koordinatorernas uppdrag ingår att göra regionala prioriteringar av 
byggnader utifrån regionens beslut om prioriteringar av områden. 

6.2 Samverkan är viktigt för att prioriteringarna ska bli 
effektiva 

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ska regionerna 
samverka och samråda med länets kommuner, länsstyrelser och övriga berörda 

                                                 
21 https://bredbandsforum.se/media/1168/2019-inriktningsdokument-och-programfoerklaring.pdf 
(2019-10-21). 

https://bredbandsforum.se/media/1168/2019-inriktningsdokument-och-programfoerklaring.pdf
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statliga myndigheter samt företrädare för berörda organisationer och 
näringslivet.22 

I de regionala bredbandskoordinatorernas uppdrag ingår att verka för 
övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer 
verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden, verka för väl 
fungerande modeller för samverkan med alla aktörer som har betydelse för 
bredbandsutbyggnaden i länet, stödja och främja kommunernas arbete med 
bredbandsfrågor samt vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i 
länet för kommuner.23 

PTS bedömning är att regionerna och de regionala bredbandskoordinatorerna i 
arbetet med prioriteringar behöver ha en dialog med bl.a. nätägare, kommuner, 
länsstyrelser, Tillväxtverket och andra myndigheter som äger förutsättningar 
för utbyggnad, t.ex. utfärdar tillstånd. Detta för att prioriteringarna ska bli så 
effektiva som möjligt med avseende på det regionala utvecklingsperspektivet. 
Nedan ges exempel på viktiga samverkansparter för regionerna i deras 
prioriteringar av stödfinansierad bredbandsutbyggnad. 

Länsstyrelsen har i uppdrag att hantera EU-stödfinansierad utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen 
ska också bistå de regionala bredbandskoordinatorerna i arbetet med att 
kartlägga hur bredbandstillgången ser ut i länet. Beslut om bredbandsstöd och 
uppföljning av stödfinansierad bredbandsutbyggnad är exempel på viktiga 
uppgifter som används i de regionala bredbandskoordinatorernas 
behovskartläggning. Länsstyrelsen är även i övrigt en viktig aktör att samverka 
med eftersom länsstyrelserna har hand om flera av de tillstånd som kan krävas 
för bredbandsutbyggnaden. 
 
Tillväxtverket handlägger EU-stödfinansierad utbyggnad av 
ortssammanbindande nät. Dessa medel kan bara användas i de tre nordligaste 
regionalfondsprogrammen och därför är Tillväxtverket en viktig aktör att 
samverka med i de regioner som omfattas av dessa program. 
 
Kommuner har flera viktiga roller inom bredbandsutbyggnad såsom 
markägare, ägare av stadsnät som investerar i utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur och ansvarig för samhällsplanering. Många kommuner 
har genomfört kartläggningar av bredbandsbehovet i den egna kommunen. 
Detta ger värdefull information till den regionala behovskartläggningen. 

                                                 
22 Se 8 och 9 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.  
23 https://bredbandsforum.se/media/1168/2019-inriktningsdokument-och-programfoerklaring.pdf 
(2019-10-21). 

https://bredbandsforum.se/media/1168/2019-inriktningsdokument-och-programfoerklaring.pdf
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Nätägare som investerar, eller avser att investera, i utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur i länet är viktiga aktörer att samverka med då även 
dessa har information, bl.a. om utbyggnadsplaner, som är viktig att ha med i 
den regionala kartläggningen. 
 

6.3 Regionens prioriteringar – beskrivning och 

motivering samt markerade byggnader 

PTS föreslår att de regioner i vilka utlysning kommer att ske under år 2020, i en 
kortfattad promemoria på övergripande nivå beskriver och motiverar vilket 
eller vilka kriterier de kommer att utgå från i sina prioriteringar. Regionerna får 
enligt förslaget i uppgift att ange vilka områden som ska ha särskild prioritet 
för utbyggnad och tilldelning av stöd samt ange om fritidshus ska ingå i 
utlysningen. Fritidshus får dock inte prioriteras eftersom de uppsatta nationella 
bredbandsmålen tar sikte på hushåll och arbetsställen. I områden som regionen 
önskar prioritera markerar regionen en eller flera byggnader i det underlag som 
regionen får från PTS. 

Regionerna kan i promemorian även hänvisa till befintliga beslut om 
prioriteringar i särskilda dokument, t.ex. den regionala utvecklingsstrategin. I 
samband med att regionerna beskriver och motiverar vilka kriterier regionerna 
väljer, ska ett ifyllt underlag med prioriterade (markerade) byggnader skickas till 
PTS.  
 
Promemoriorna som ska skickas in till PTS ska vara högst tre A4-sidor långa. 
När PTS har fått underlagen från respektive region med utvalda kriterier och 
underlaget med prioriterade byggnader avser PTS att offentliggöra dessa.   
Promemoriorna bör tillgängliggöras och t.ex. publiceras på PTS webbplats. 
Underlagen med markerade byggnader kommer att tillgängliggöras i det 
offentliga samrådet. Genom att promemoriorna och underlagen tillgängliggörs 
centralt skapas transparens i stödprocessen. 
 
PTS har tagit fram en sammanställning med möjliga kriterier för prioriteringar, 
se bilaga 1, som regionerna föreslås använda vid sin prioritering av 
bredbandsutbyggnad. Vid behov kommer PTS att förtydliga och vidareutveckla 
kriterierna under kvartal 1 år 2020. Dessutom avser PTS att ha 
informationsinsatser för de regioner som blir aktuella för utlysning under 2020, 
i syfte att stödja regionernas arbete med regionala prioriteringar. PTS 
erfarenhet är att politiska beslut i regioner kan kräva en ledtid på upp till sex 
veckor. 
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6.4 Möjliga kriterier för regionala prioriteringar 

I samband med PTS utredning gällande bredbandsstöd under år 2017 lyftes 
regionala prioriteringar fram som en viktig del i ett nytt bredbandsstöd. Någon 
närmare detaljering gjordes inte vid detta tillfälle men som tänkbara kriterier 
angavs t.ex. mål i regionala och kommunala strategier, möjlighet till 
samförläggning och krav på lokalt engagemang, områden som är viktiga för att 
bibehålla försörjning eller som är viktiga för tillväxt, samt geografiska 
förutsättningar (som långa avstånd från anslutningsnod respektive mellan hus). 
 
PTS ställde under sommaren 2019 en fråga till nätägare och aktörer som äger 
förutsättningar för utbyggnad24 om vilka kriterier som skulle kunna användas 
för regionala prioriteringar av stödfinansierad utbyggnad (totalt 42 svar inkom). 
Gleshet och därefter avstånd lyftes av många aktörer som viktiga kriterier för 
prioriteringar av stödfinansierad bredbandsutbyggnad. Regionala och 
kommunala strategier lyftes också i stor utsträckning som viktiga underlag för 
sådana regionala prioriteringar. 

PTS har under hösten 2019 anordnat arbetsmöten med regionala 
bredbandskoordinatorer, länsstyrelser, Jordbruksverket och Tillväxtverket där 
underlaget om kriterier för prioriteringar har fördjupats. PTS har utifrån dessa 
arbetsmöten sammanställt ett antal möjliga kriterier som kan användas av 
regionen, i samverkan med andra aktörer, vid arbetet med att prioritera 
stödfinansierad utbyggnad av bredband. Regionerna ges möjlighet att efter 
länets förutsättningar och mål i regionala utvecklingsstrategier, eller 
motsvarande, välja vilka av de angivna kriterierna som de vill använda för 
prioritering av stödfinansierad bredbandsutbyggnad. 

Sammanställningen har anpassats så att den är i linje med regelverket (GBER). 
Ett exempel på det är att kriteriet ”redundans”, som syftar till att bygga parallell 
bredbandsinfrastruktur för ökad robusthet, inte ingår i sammanställningen 
eftersom det inte är möjligt att ge stöd till sådan utbyggnad utifrån artikel 52 
GBER. 

  

                                                 
24 Genom remiss på PTS webbplats där nätägare har nyhetsprenumeration och sändlista till de regionala 
bredbandskoordinatorerna, Sveriges samtliga regioner, Länssamverkan Bredband 2.0 (inklusive 
Jordbruksverket och Tillväxtverket) samt kontaktperson för bredband på Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
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7 Offentligt samråd inför utlysning av 
stöd 

PTS behöver genom ett öppet offentligt samråd kontrollera att stöd endast ges 
i områden där det inte finns NGA-infrastruktur och där en sådan infrastruktur 
sannolikt inte kommer att utvecklas på kommersiella villkor inom tre år från 
dagen för offentliggörande av den planerade stödåtgärden.25 Efter att regionala 
prioriteringar har gjorts i regioner aktuella för utlysning av stöd publicerar PTS 
för offentligt samråd underlag med byggnader som kan utlysas för stöd. Det 
offentliga samrådet publiceras tydligt och lättillgängligt på PTS webbplats 
under minst en månad.26 

Det offentliga samrådet kommer att fungera som en kontroll och tillgodose 
kravet i GBER om att samrådet ska vara öppet och avse en planerad 
stödåtgärd. PTS anser att ett offentligt samråd enligt artikel 52:3 GBER måste 
genomföras som komplement till den kartläggning och informationsinsamling 
som görs genom bredbandskartläggningen (se kapitel 4.2). De som nås av en 
förfrågan enligt bredbandskartläggningen är befintliga nätägare i Sverige, vilket 
inte är tillräckligt enligt kravet i GBER. 

7.1 Betydelsen av aktörers olika svar om 
utbyggnadsplaner i samrådet 

Det kan finnas incitament för aktörer att svara strategiskt vid det offentliga 
samrådet. Samma risk finns när det gäller insamlingen av uppgifter om 
planerad utbyggnad i samband med bredbandskartläggningen. Det finns risk att 
aktörer inte informerar om planerad utbyggnad för att istället kunna söka stöd. 
Det finns å andra sidan risk att aktörer meddelar att de har utbyggnadsplaner 
och blockerar områden från möjlig stödfinansierad utbyggnad, men att 
utbyggnaden trots det inte blir av. 

Om inget svar om utbyggnadsplaner ges in vid det offentliga samrådet finns 
inget hinder mot att bevilja stöd i området. Den aktör som har för avsikt att 
bygga ut på kommersiella villkor i ett område står risken ifall aktören inte 
meddelar det vid det offentliga samrådet. Detsamma gäller om aktören efter att 
tidsfristen för det offentliga samrådet gått ut svarar att den de närmaste tre 
åren avser bygga ut NGA-nät i området på kommersiella villkor. 

                                                 
25 Artikel 52:3 GBER. 
26 Så fungerar det i nuvarande Landsbygdsprogrammet och de regionala strukturfondsprogrammen. Det 
framgår även av en presentation av DG Comp vid BCO-möte i juni 2018. Se även t.ex. avsnitt 3.13 och 
5.5.1 i Kommissionens beslut den 26 maj 2016, SA.40720 (2016/N) – National Broadband Scheme for 
the UK for 2016-2020.   
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Om en aktör inom tidsfristen svarar att den inom de närmaste tre åren avser 
bygga ut NGA-nät i området på kommersiella villkor kommer PTS begära in 
underlag och utvärdera ifall planerna är realistiska. 

7.2 Utvärdera inkomna svar i det offentliga samrådet 

PTS behöver noggrant utreda svar i det offentliga samrådet. PTS kommer i 
samband med detta begära in de underlag som myndigheten finner behövliga 
för utredningen, vilket kommer att bedömas från fall till fall i enlighet med 
rutiner som myndigheten tar fram.27 Om utredningen ger fog för att den aktör 
som svarat avser att bygga NGA-nät på kommersiella villkor i området för den 
planerade stödåtgärden inom tre år, gör PTS bedömningen att det inte är 
möjligt att bevilja stöd i området. 

Enligt Jordbruksverkets rutiner för det nuvarande Landsbygdsprogrammet ska 
länsstyrelserna utreda om det finns en relevant och trovärdig tidsplan för 
bredbandsutbyggnad.28 Utredningen ska göras med utgångspunkt i 
projekteringsunderlag från den aktör som planerar en kommersiell utbyggnad. 

Andra underlag som kan ligga till grund för en bedömning av om utbyggnad 
kommer att ske inom tre år är exempelvis:29 
 

 Affärsplan som rör utbyggnad i det aktuella området t.ex. underlag om 
antal möjliga kundanslutningar och andel ingångna avtal i förhållande 
till dessa kundanslutningar. 

 Investeringsplan över området. 

 Detaljerade tidsplaner för olika moment i utbyggnaden. 

 Underlag som visar att aktören har tillräcklig finansiering för 
investeringen.  

 Inhämtade tillstånd och ingångna avtal avseende utbyggnaden. 

 Uppgifter om genomförandet av tidigare utbyggnadsprojekt. 
 

En länsstyrelse har framfört att aktörer som anger att de avser att bygga ut på 
kommersiella villkor bör ge in underlag som visar att en detaljprojektering har 
gjorts. Från en annan länsstyrelse har PTS fått information om att den vid svar 
om kommersiell utbyggnad i det offentliga samrådet har begärt in och jämfört 

                                                 
27 I Polen görs bedömningen av om kommersiell utbyggnad kommer att ske utifrån underlag som 
bestäms från fall till fall. Gäller det t.ex. ett företag med en låg omsättning som anger att det ska investera 
för ett belopp långt högre än sin omsättning kan det enligt stödansvarig myndighet i Polen finnas 
anledning att ifrågasätta utbyggnadsplanerna. 
28 Jordbruksverkets rutin 207 p. 8. 
29 Utifrån svar till PTS på frågor ställda under sommaren 2019 samt workshop med länsstyrelser, 
Jordbruksverket och Tillväxtverket. 
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listor med intresseanmälningar och/eller ingångna avtal med det totala antalet 
fastigheter i utbyggnadsområdet i syfte att bedöma sannolikheten för att 
aktören kommer att genomföra investeringen. Förprojektering har av flera 
aktörer angetts som nödvändigt i såväl stödfinansierade som kommersiella 
utbyggnadsprojekt och i detta sammanhang har kartläggningen på den 
regionala nivån som genomförs av regionala bredbandskoordinatorer lyfts fram 
som en möjlig hjälp för att bedöma rimligheten i projekten. Nätbyggare har till 
PTS framfört att byggbeslut utgör en rimlig kontrollpunkt för att bedöma om 
utbyggnad kommer att bli av.30 

7.3 Uppföljning av planerad utbyggnad 

Flera aktörer har till PTS framfört att PTS bör ställa krav på och följa upp att 
planerad utbyggnad på kommersiella villkor ska ha påbörjats inom en viss tid. 
Aktörerna har vidare angett att om utbyggnaden inte har kommit i gång vid 
denna avstämning bör PTS ha möjlighet att utlysa stöd i området. 

Av handledningen till kommissionens bredbandsriktlinjer framgår att en 
stödgivande myndighet kan ställa krav på och vid återkommande tillfällen följa 
upp att planerad kommersiell utbyggnad som annonseras i ett offentligt samråd 
genomförs inom tre år.31 Om utbyggnaden på kommersiella villkor inte blir av 
kan den stödgivande myndigheten fortgå med den planerade stödåtgärden. 
Några sanktionsmöjligheter för felaktigt inlämnade svar i det offentliga 
samrådet finns inte. 

PTS bedömning är dock att det i nuläget inte kommer att vara resurseffektivt 
att följa upp sådan utbyggnad som aviserats som planerad vid det offentliga 
samrådet, främst eftersom utlysning av stöd kommer att ske årligen. Det 
bedöms därför vara mest lämpligt att fokusera på att i samrådet ta in adekvata 
underlag och utvärdera dessa noggrant. PTS kommer dock att på ett 
övergripande plan notera om och i vilken mån sådan planerad utbyggnad 
uteblir och utvärdera formerna för omhändertagande av svar i det offentliga 
samrådet. 

 

                                                 
30 Bl.a. IP-Only och Telia, aktbilagorna 109 och 146 i ärende 19-7658.  
31 The broadband State aid rules explained, A study prepared for the European Commission, Wik-
Consult, p. 14 s. 11. 



PTS förslag till investeringsstöd för bredband 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 37 

 

8 Vilka kostnader omfattas av stödet? 

8.1 Stöd ges endast till passiv bredbandsinfrastruktur 

PTS föreslår att investeringsstöd för bredband endast ges till passiv 
bredbandsinfrastruktur.32 Skälet är främst att de passiva nätdelarna och bygg- 
och anläggningsarbeten utgör de största kostnaderna vid utbyggnad.  

Passiv bredbandsinfrastruktur definieras i artikel 2 p. 137 GBER som 
bredbandsnät utan några aktiva komponenter. Vidare anges att passiv 
bredbandsinfrastruktur vanligtvis omfattar anläggningsinfrastruktur, kabelrör 
och svartfiber samt kopplingsskåp. För att definiera vad som utgör aktiv 
utrustning får detta utläsas motsatsvis. 

Definitionen av passiv bredbandsinfrastruktur kan enligt PTS bedömning 
beskrivas som de delar som inte kräver ström. 

För bredbandsinfrastruktur baserad på fiber ges investeringsstöd för kostnader 
för kanalisation och fiber från närmaste nod i befintligt nät fram till en 
avlämningspunkt för byggnad. Stöd ges även till teknikbodar och skåp samt 
utrustning för sökning t.ex. sökpeggar och sökbollar. 

Även vid utbyggnad av infrastruktur via trådlös teknik är PTS bedömning att 
passiv infrastruktur utgörs av de delar som inte kräver ström. Detta innefattar 
bl.a. master, stolpar, fundament, staglinor, teknikbodar, skåp, stativ, kablage 
och antenner.  

I såväl nuvarande Landsbygdsprogrammet som Regionalfondsprogrammen ges 
stöd endast till passiv bredbandsinfrastruktur. 

Anläggningen av den passiva bredbandsinfrastrukturen utgör störst andel av 
kostnaden för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. PTS bedömer att 
kostnaden för aktiv utrustning är ungefär lika stor oavsett med vilken teknik 
bredbandsinfrastrukturen byggs och att kostnaden för passiv 
bredbandsinfrastruktur ökar i takt med att utbyggnaden blir mer omfattande 
medan kostnaden för aktiv utrustning inte ökar i samma mån. 

                                                 
32 Enligt GBER är det möjligt att ge investeringsstöd för aktiv utrustning. Stöd enligt artikel 52:2 p. c 
(grundläggande bredbandsnät) och d (NGA-nät) GBER kan omfatta aktiv utrustning, se fråga 219, s. 62 i 
EU-kommissionens Practical guide to GBER, General Block Exemption Regulation (GBER) Frequently 
Asked Questions, publicerad i mars 2016. 
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8.2 Stöd ges endast till direkta investeringskostnader 

PTS föreslår att det nya bredbandsstödet ska gå till att finansiera direkta 
investeringskostnader för utbyggnad av passiv bredbandsinfrastruktur. En 
sådan begränsning är viktig för att säkerställa att stödåtgärden faller in under 
GBER:s tillämpningsområde. De direkta investeringskostnaderna utgör även 
merparten av investeringskostnaderna. PTS föreslår även att stöd ges för inköp 
av tjänst för arbeten som är direkt kopplade till investeringen i utbyggnad av 
passiv bredbandsinfrastruktur. Stöd bör även kunna gå till egna arbeten och 
eget nytt material som är direkt kopplade till investeringen i utbyggnad av passiv 
bredbandsinfrastruktur. För att det ska vara möjligt att få stöd krävs underlag 
som styrker kostnaderna. Detta gäller även för egna arbeten och eget nytt 
material. 

I undantagsfall kan tidigare inköpt eller eget begagnat material få tas upp som 
stödberättigande kostnad. För att detta ska vara möjligt krävs dock dels att det 
finns underlag som styrker kostnaderna för det tidigare inköpta eller egna 
begagnade materialet, dels att aktören som fått stöd kan bevisa att det tidigare 
inköpta eller egna begagnade materialet för investeringen innebär lika hög 
kostnadseffektivitet och kvalitet som nytt material. Begagnat material får inte 
vara inköpt med tidigare stödmedel.  

Stödberättigande kostnader ska gå att hänföra till någon av följande 
kostnadsgrupper: 

1. Projektledning, upphandling och redovisning  
2. Detaljprojektering 
3. Intrångsersättning (t.ex. markavtal och avgifter till Trafikverket) 
4. Material 
5. Anläggningsarbeten  
6. Dokumentation av stödfinansierad utbyggnad  
7. Kontroll av att stödfinansierad utbyggnad har utförts enligt Robust 

fiber/Robusta radionät eller motsvarande systematiska arbetssätt vad 
gäller radiobaserade bredbandsnät 

 
PTS föreslår således att stödet begränsas till att omfatta direkta kostnader som 
går att hänföra till den fysiska infrastrukturen och utbyggnaden av den samma. 
Kostnader för hyra av befintlig infrastruktur, overhead, avdragbar moms, 
skuldräntor m.fl. indirekta kostnader ingår inte i de stödberättigande 
kostnaderna. 

I kapitel 11 redogörs för PTS förslag till uppföljning av bl.a. kostnader.  
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9 Villkor för stöd 

Stödmottagarna ska kunna fullgöra syftet med stödet, dvs. etablera en 
bredbandsinfrastruktur som över lång tid möjliggör användbar och tillförlitlig 
bredbandsanslutning av god prestanda. För att säkerställa detta behöver PTS i 
samband med utlysningen samt under och efter tiden för färdigställande av 
bredbandsinfrastrukturen uppställa och kontrollera att vissa krav är uppfyllda. 

PTS redogör i följande avsnitt för vilka som kan söka stödet, de krav som blir 
aktuella för att få investeringsstöd för bredband, samt vilka underlag som PTS 
bedömer kommer att krävas för att styrka att kraven och villkoren är uppfyllda, 
såsom kommersiella krav, tekniska krav kring utförande, tillträdeskrav m.m. 

PTS har i utformningen av investeringsstödet eftersträvat att den 
bredbandsinfrastruktur som etableras är robust, av god prestanda och 
användbar under lång tid. PTS har också eftersträvat att minimera den andel 
kostnader/tid som behöver avsättas till administration, dokumentation, 
kontroller eller till icke värdeskapande aktiviteter. Ett viktigt ingångsvärde för 
utformningen av det nya bredbandsstödet är också att utlysning, tilldelning och 
utbetalning av stöd ska kunna ske redan under år 2020. 

Dessa aspekter har varit vägledande för PTS när myndigheten har specificerat 
vilka underlag som kommer att begäras in från stödsökande vid ansökan om 
stöd. Utöver detta kan PTS dock i särskilda fall komma att begära in ytterligare 
underlag från den aktör som fått stöd för att säkerställa att samtliga krav enligt 
stödet är uppfyllda. Värt att notera är också att mottagare av stöd kan komma 
att behöva redovisa andra underlag än de som efterfrågas av PTS, vid 
kontroller och uppföljning av exempelvis EU-kommissionen eller 
Ekonomistyrningsverket. 

9.1 Vilka kan söka stödet? 

Aktörer såsom operatörer, kommunala stadsnät och under vissa förutsättningar 
fiberföreningar föreslås få möjlighet att ansöka om stödet om de uppfyller de 
krav som ställs. Stödsökande ska vara en juridisk person som bedriver 
bredbandsverksamhet och har tidigare erfarenhet av bredbandsutbyggnad, t.ex. 
ett utbyggnadsprojekt där aktören haft det huvudsakliga ansvaret för 
genomförandet. Den sökande ska visa att den har den tekniska och 
organisatoriska förmågan som krävs med avseende på utbyggnad, anslutning 
samt driftsättning. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka 
investeringsstödet. 
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En stödmottagare ansvarar fullt ut för de underleverantörer som 
stödmottagaren anlitar, vilket också kommer att framgå av beslutet om stöd. 

9.2 Krav på innehåll i ansökan om stöd 

I det underlag som meddelas av PTS inför utlysning av stöd kommer krav på 
innehållet i ansökan att specificeras. Krav på vad ansökan ska innehålla kan 
dock åtminstone komma att omfatta: 

 Namn på sökanden.  

 En översiktlig projektplan för genomförandet med tider och 
aktiviteter, inklusive utbyggnadsprojektets start- och slutdatum, samt 
investeringskalkyl på översiktlig nivå. 

 Förprojektering, inklusive nätplan och beskrivning av teknisk lösning. 

 Genomfört referensprojekt för utbyggnad där aktören haft det 
huvudsakliga ansvaret för genomförandet och drivit etablering av 
bredbandsinfrastruktur på ett framgångsrikt sätt,  

 Ansökt stödbelopp och vilka byggnader som avses. 

 Vilken eller vilka anslutningsavgifter som kommer att användas (nivå 
på skäligt erbjudande) 

 Intygande att man kommer att följa PTS tillämpliga 
driftsäkerhetsföreskrifter.  

Projektslut likställs med att utbyggnaden vid visst slutdatum är besiktad och 
godkänd efter färdigställande och att slutlig dokumentation har getts in till 
PTS, se vidare under kapitlet om uppföljning och kontroll (kapitel 11).  

Aktören som ansöker om investeringsstöd för bredband ska kunna visa att den 
planerade utbyggnaden baseras på realistiska antaganden vad gäller utbyggnad 
och drift av bredbandsinfrastruktur. Detta visas genom den projektplan som 
aktören ska lämna in i samband med ansökan. I ansökan ska aktören ange det 
stöd som aktören behöver för utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur till de i 
ansökan angivna byggnaderna. 

9.2.1 Skäl för krav på innehåll i ansökan om stöd 

De uppgifter som ska anges i ansökan om stöd är nödvändiga för att PTS ska 
kunna granska inkomna anbud och säkerställa att de är rimliga och seriösa. 
PTS behöver bl.a. utvärdera investeringsprojektets genomförbarhet samt 
utvärdera vilken av ansökningarna som innebär lägst behov av stöd för 
bredbandsutbyggnad per byggnad. 
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9.3 Förändringar av stödprojekt 

Stödmottagaren ansvarar för att informera PTS om väsentliga förändringar av 
stödprojektet, såväl under pågående utbyggnad som vid överlåtelse av 
färdigställd infrastruktur. Vissa förändringar kräver godkännande av PTS innan 
förändringen genomförs för att PTS ska kunna se att regler och villkor för 
stödet fortfarande uppfylls. Det gäller exempelvis: 

 Väsentliga ändringar i projektorganisationen. 

 Om stödmottagarens verksamhet som har påverkan på stödet helt eller 
delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk 
person. 

 Väsentliga ändringar i stödprojektets investeringsbudget och/eller tids- 
och aktivitetsplan.  

Vid förändringar kan det bli aktuellt med en oberoende värdering eller liknande 
i syfte att säkerställa att inget olagligt statsstöd utgår till aktör som berörs av 
förändringen. I vissa fall kan det bli aktuellt med återbetalning av stöd. 

9.4 Krav på stödmottagaren 

Stödsökanden ska ha viss ekonomisk, affärsmässig och operativ förmåga för 
att anses kunna genomföra utbyggnadsprojektet. Den sökande ska också visa 
att den har den nödvändiga tekniska och organisatoriska förmågan med 
avseende på utbyggnad, anslutning samt driftsättning. 

För att säkerställa att aktören också har förmåga och incitament att driftsätta 
och upprätthålla driften av infrastrukturen på ett ändamålsenligt sätt är det 
också ett krav att den sökande ska efterleva PTS driftsäkerhetsföreskrifter33. 

Syftet med föreskrifterna om driftsäkerhet är främst att förtydliga vilka tekniska 
och organisatoriska åtgärder som tillhandahållare ska vidta för att säkerställa en 
rimlig nivå av driftsäkerhet enligt reglerna i lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK). Med en tydlig grundläggande driftsäkerhetsnivå blir 
det också lättare för samhällsviktiga användare och andra med behov av en 
högre nivå av driftsäkerhet att säkerställa att de har tillgång till och beställer 
och betalar för den nivå de behöver, utöver grundnivån.   

Föreskrifterna innehåller ett antal generella krav som omfattar samtliga 
tillhandahållare av nät och tjänster. Till dessa krav hör regler om övergripande, 
systematiskt driftsäkerhetsarbete såsom dokumentation av tillgångar och 

                                                 
33 De föreskrifter som gäller för närvarande är Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om 
krav på driftsäkerhet. 
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förbindelser, riskanalys och konsekvensanalys, incidenthantering, 
kontinuitetsplanering, åtgärder efter riskbedömning, åtgärder avseende åtkomst 
och behörighet och åtgärder avseende övervakning och beredskap. 

Vidare finns ett antal krav på specifika skyddsåtgärder för tillhandahållare med 
kännedom om hur många aktiva anslutningar som deras tillgångar betjänar. 
Inom denna kategori faller t.ex. tjänste-tillhandahållare och 
kommunikationsoperatörer, medan t.ex. svartfiberleverantörer normalt inte 
omfattas. De tillhandahållare som omfattas av kraven ska klassificera sina 
tillgångar efter hur många aktiva anslutningar som kan omfattas av en störning 
eller avbrott till följd av att tillgången upphör att fungera normalt. 
Föreskrifterna innehåller en tabell för klassificering, där tillgångar klassas högre 
ju fler aktiva anslutningar som skulle påverkas om tillgången slutade fungera. 
Med utgångspunkt i tillgångarnas klassificering ska tillhandahållaren efterleva 
krav på redundans och reservkraft. 

Krav på efterlevnad av föreskrifterna ställs för att säkerställa att infrastruktur 
som byggs med stödmedel uppfyller krav på driftsäkerhet. 

I underlag som skickas ut av PTS inför utlysning av stöd kommer mer 
detaljerade krav att ställas.  

Krav vad gäller ekonomi/affärsmässighet hos stödsökande är dock åtminstone: 

 Inga obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter, samt att företaget 
inte kan definieras som ”företag i svårigheter” enligt GBER. 

 God likviditet; möjlighet att bära oförutsedda projektkostnader. 

 Ekonomisk förmåga att bära kostnader även om vissa kostnader som 
den sökande begärt stöd för inte godkänns av PTS vid slutdatum. 

 Att stödsökande inte har fått olagligt statsstöd som inte har betalats 
tillbaka. 
 

9.4.1 Skäl för krav på stödmottagaren 

PTS behöver ställa krav för att säkerställa att stödmottagaren har förmåga att 
etablera bredbandsinfrastruktur på ett effektivt och professionellt sätt. I och 
med samhällets ökande beroende av digitala tjänster och 
bredbandsinfrastruktur är det motiverat att ställa krav vad gäller driftsäkerhet. 

PTS behöver ställa kommersiella krav på den som ansöker om stöd för att PTS 
ska kunna beakta aktörens ekonomiska ställning och förmåga. Detta är ett 
vanligt förekommande kvalificeringskrav i upphandlingar som syftar till att 
säkerställa leverans. Det finns även ett krav enligt artikel 1 p. 4 c GBER att 
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stöd inte får ges till företag i svårigheter. Vidare får enligt GBER artikel 1 p. 4 a 
och b stöd inte ges till en stödsökande som tidigare har fått olagligt statsstöd 
som inte har betalats tillbaka. 

9.5 Kommersiella krav på leveransen 

I underlag som skickas ut av PTS inför utlysning av stöd kommer detaljerade 
krav att ställas. I underlaget kommer specificeras att ansökningarna är bindande 
för stödsökanden under viss tid, i enlighet med gängse upphandlingsrättsliga 
regler. Krav på leveransen är åtminstone: 

 Tidskrav på igångsättande vid startdatum. 

 Tidskrav på färdigställande. (Nuvarande stödprojekt för fiberutbyggnad 
i accessnät har tagit i genomsnitt 3 år och 2 månader att slutföra, 
Tillväxtverket ställer krav på 3 år+4 månader. Kommersiell utbyggnad 
av radiobaserat bredband har tagit upp till 6 månader. PTS har ännu 
inte bestämt vad som är den maximala projekttiden.) 

 Krav på att möjliggöra grossisttillträde. 

 Krav på att offentligrättsliga stödmottagare endast agerar på 
slutkundsnivå om det har föregåtts av en konkurrensutsättning utan 
externa anbud.34 

 Krav på skäliga, på förhand fastställda, anslutningsavgifter under viss 
tid vid förfrågan om bredbandsanslutning till slutanvändare. 

 Krav på att informera slutanvändare som omfattas av 
utbyggnadsprojektet om deras möjlighet att få bredbandsanslutning till 
en eller möjligen två skäliga, på förhand fastställda, anslutningsavgifter. 

 Krav på att möjliggöra driftsättning av den stödfinansierade 
bredbandsinfrastrukturen under viss tid vid förfrågan om 
bredbandsanslutning. 

 Krav på att möjliggöra uppföljning och kontroll under och efter 
färdigställandetiden i upp till tio år från dagen för färdigställandet av 
den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen, bl.a. att ha en 
särredovisning av stödprojektet. 

 Krav på slutdokumentation. 
 

De mer omfattande kraven ovan beskrivs nedan. Vid tilldelning av stöd 
kommer samtliga krav att framgå av utlysningsunderlaget samt av villkor för 
PTS beslut om stöd. 

                                                 
34 Detta grundar sig i skrivelse från DG konkurrens den 14 februari 2017. Synpunkterna har lett till 
ändringar i 4 kap. 97 § i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Den senaste ändringen infördes genom SJVFS 
2019:56. 
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9.5.1 Krav på driftsättning där slutanvändare begär anslutning 

En stödmottagare som har fått stöd för att bygga nät till avlämningspunkter för 
byggnader ska på förfrågan om anslutning leverera bredbandsanslutning från 
avlämningspunkt till anslutningspunkt i byggnad till det eller de skäliga, 
fastställda anslutningsavgifter som angetts i ansökan om stöd. Denna 
skyldighet gäller under två år från dagen för färdigställande av den 
stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen. 

Stödmottagare ska även möjliggöra att nätet driftsätts i det fall byggnader 
kopplats samman med närmaste avlämningspunkt. Med driftsätta menas att det 
finns signal i nätet och att abonnenterna kan få sina bredbandstjänster 
levererade. 

Driftsättningsansvaret är till för att säkerställa att den infrastruktur som byggs 
med stöd möjliggör tillgång till bredband för slutanvändare i så stor 
utsträckning som möjligt. Målet med stödet är att hushåll och arbetsställen ska 
få tillgång till bredband av god prestanda som i sin tur möjliggör tillgång till de 
elektroniska kommunikationstjänster som transporteras över bredbandet. 
Ytterligare ett skäl för kravet på att den sökande ska möjliggöra driftsättning är 
att bredbandsinfrastrukturen blir ändamålsenlig. 

9.5.2 Krav på lägsta anslutningsavgift 

Kravet på lägsta anslutningsavgift syftar till att säkerställa att stödmedel inte 

används för att finansiera slutanvändares anslutningsavgifter. PTS avser 

definiera en lägsta nivå för det pris som behöver tas ut i anslutningsavgift för 

de anslutningar som görs till avlämningspunkter som är stödfinansierade. 

Denna lägsta nivå på anslutningsavgift beräknas för stöd som tilldelas år 2020 

vara omkring 20 000 kronor inklusive moms för en trådbunden anslutning, 

eftersom det är en vedertagen anslutningsavgift på bredbandsmarknaden. 

9.5.3 Krav på högsta anslutningsavgift  

Att definiera en högsta anslutningsavgift tjänar två syften. För det första 
säkerställs att stödfinansierad bredbandsinfrastruktur bidrar till möjligheten för 
slutanvändare att ansluta sig för en skälig avgift. För det andra behövs en 
högsta anslutningsavgift för att definiera vad som avses med 
avlämningspunkten och för att ge incitament att placera avlämningspunkten 
nära slutanvändaren. 

Vad som ligger i begreppet skäligt erbjudande behöver definieras på förhand 
eftersom det annars kan bli godtyckligt och bero på de aktuella 
förutsättningarna, t.ex. den ekonomiska situationen hos såväl aktören som 
ansluter som den som vill anslutas. Om tillåten anslutningsavgift är för hög 



PTS förslag till investeringsstöd för bredband 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 45 

 

finns risken att den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen inte leder till 
faktiska bredbandsanslutningar. 

PTS bedömer att högsta anslutningsavgift för stöd som tilldelas år 2020 bör 

vara ca 40 000 kronor inklusive moms för en trådbunden anslutning. Det är 

vanligt förekommande att de högre anslutningsavgifterna, som t.ex. används 

vid efteranslutning, ligger över 30 000 kr och ibland över 40 000 kr.35 Det är 

också rimligt att tro att kostnaderna och därmed anslutningsavgifterna kommer 

att stiga framöver ju längre ut från tätort som utbyggnaden sker. 

9.5.4 Krav på skäliga på förhand fastställda anslutningsavgifter  

Kraven på lägsta och högsta anslutningsavgift innebär att PTS ställer krav på 
att den sökande ska ange en eller två på förhand fastställda anslutningsavgifter i 
intervallet 20 000 kronor till 40 000 kronor inklusive moms.36 Den sökande ska 
i sitt anbud ange vilken anslutningsavgift, alternativt vilka anslutningsavgifter, 
man avser använda för anslutningar i det aktuella utbyggnadsprojektet. En 
skälig anslutningsavgift stiger ofta från det initiala utbyggnadstillfället till 
tidpunkten för eventuella förtätningar och efteranslutningar i ett senare skede. 
Därför bör det vara möjligt för sökande att ange två på förhand fastställda 
anslutningsavgifter. 

PTS ställer krav på att det i stödmottagarens erbjudande till slutanvändare ska 
ingå ett erbjudande om en anslutningsavgift, för själva bredbandslutningen, 
som för år 2020 ligger inom det angivna intervallet 20 000 till 40 000 kronor 
inklusive moms. Detta erbjudande ska vara exklusive andra fasta avgifter under 
en period av 24 månader från det att avtal om anslutning tecknas och exklusive 
sampaketerade tjänster (s.k. bundling). Det utesluter inte att stödmottagaren 
samtidigt även kan ge slutanvändaren andra erbjudanden med andra 
prismodeller. Det är t.ex. vanligt med erbjudanden där delar av 
anslutningsavgiften tas ut som en månadsavgift (t.ex. nät- eller serviceavgift) i 
syfte att sänka den initiala investeringen för slutanvändaren. 

Ett annat exempel på alternativt erbjudande är lägre anslutningsavgift men där 

grävning på tomten är exkluderad. Inom ramen för PTS stödmodell bör det 

finnas utrymme för bredbandsaktörer att hålla nere anslutningsavgiften genom 

att t.ex. låta slutkunden gräva själv. Den fasta anslutningsavgiften kan dock inte 

sättas lägre än till 20 000 kronor inklusive moms. 

                                                 
35 Bl.a. underlag från regionala bredbandskoordinatorer samt möten med stadsnät den 8 och 9 oktober 
2019, aktbilagorna 162, 163, 165-166, 190, 205-208, och 238 i ärende med dnr 19-7658. 
36 Detta intervall gäller för stöd som beviljas år 2020 och kan komma att ändras inför kommande 
utlysningar. 
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De anslutningsavgifter som stödsökanden anger i sin ansökan ska gälla under 
en period om två år från färdigställande av den stödfinansierade 
bredbandsinfrastrukturen. Beviljas sökanden stöd gäller som villkor för 
beslutet om stöd att sökanden ska följa de i ansökan angivna 
anslutningsavgifterna. Vid överlåtelse av stödet eller den stödfinansierade 
bredbandsinfrastrukturen åligger det stödmottagaren att avtala om att villkoren 
för beslutet om stöd, inklusive anslutningsavgifter, ska följas. 

9.5.5 Skäl till valt intervall för anslutningsavgift 

PTS bedömning är att det är möjligt och lämpligt att fastställa ett intervall för 
skäliga anslutningsavgifter trots att myndighetens agerande kan få en viss 
prisbildande effekt på marknaden. Detta eftersom åtgärden är avgränsad till att 
endast avse stödfinansierad utbyggnad i särskilt utpekade områden, och 
intervallet sätts utifrån de anslutningsavgifter som är vanligt förekommande på 
marknaden. 

Det finns tydliga tecken på att snittpriset för en bredbandsanslutning ökat på 

senare år. För de lägre anslutningsavgifterna finns tecken på en ökning från ca 

20 000 kronor till 25 000 kronor och mer. För högre anslutningsavgifter, som 

används vid t.ex. efteranslutningar och vid utbyggnad till dyra platser, finns 

priser ända upp till 45 000 kronor.37 

PTS bedömer att dessa exempel kan vara utgångspunkt för vad som är en 
rimlig insats från den slutanvändare som vill ansluta sig, dvs. motsvara ett 
skäligt erbjudande om bredbandsanslutning. 

Andra nivåer på anslutningsavgifter bedöms dock bli aktuella för radiobaserade 
bredbandsanslutningar. 

9.5.6 Krav på dokumentation 

Den aktör som tilldelas stöd ska vid färdigställandet av den stödfinansierade 
bredbandsinfrastrukturen (slutdatum) inkomma med dokumentation som 
möjliggör godkännande av färdigställandet samt efterkommande kontroll och 
uppföljning. Kraven på dokumentationen kommer att detaljeras i samband 
med PTS utlysning. 

 

                                                 
37 Bl.a. underlag från regionala bredbandskoordinatorer samt möten med stadsnät den 8 och 9 oktober 
2019, aktbilagorna 162, 163, 165-166, 190, 205-208 och 238 i ärende med dnr 19-7658. 
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9.5.7 Krav på tillträde 

Den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska i enlighet med GBER vara 
öppen för tillträde på icke-diskriminerande villkor för andra aktörer. 

Enligt GBER38 ska andra operatörer beviljas bredast möjliga aktiva och passiva 
tillträde i grossistledet39 på rättvisa och icke-diskriminerande villkor. Ett sådant 
tillträde i grossistledet ska beviljas för minst sju år och rätten till tillträde till 
kabelrör och stolpar får inte tidsbegränsas. Med öppenhet på passiv nivå avses 
att operatörer får tillträde till ledningar och/eller till grundläggande 
infrastruktur, såsom lokaler, master, kopplingspunkter och kanalisation. 
Öppenhet på passiv nivå kan således tillgodoses genom att hyra ut svartfiber 
och/eller utrymme i kanalisation. Uthyrningen av svartfiber och/eller 
kanalisation bör då även omfatta sådan tillgång till grundläggande infrastruktur 
som den begärande operatören behöver för att kunna realisera tillträdet, 
exempelvis tillträde till lokaler och kopplingsskåp. Den tillträdande operatören 
ska ha möjlighet att hyra sådant tillträde på passiv nivå. Ett tillträde på mer 
förädlad nivå blir aktuellt endast om detta är det enda rimliga alternativet eller 
om det annars accepteras av den tillträdande operatören. 

I denna stödmodell föreslås stöd ges för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur 
från närmaste nod i befintligt nät till avlämningspunkt för byggnad. För dessa 
delar av nätet finns därmed ett grundläggande krav enligt GBER på tillträde för 
andra aktörer. För att möjliggöra ett ändamålsenligt tillträde där en tillträdande 
aktör kan förmedla bredbandstjänst till slutanvändare kommer PTS därutöver 
att ställa krav på att tillträde ges till sträckan mellan avlämningspunkt och 
anslutningspunkt i byggnaden. 

När det gäller tillträde till passiv nivå i trådlös bredbandsinfrastruktur, t.ex. 
tillträde till mast, är en förutsättning att tillräckligt utrymme finns i masten. Se 
vidare avsnitt 9.6.3. 

För att möjliggöra ett icke-diskriminerande tillträde ska stödmottagaren på 

begäran tillhandahålla ett referenserbjudande, dvs. ett typavtal där det framgår 

vilka produkter som erbjuds och vilka villkor som gäller för såväl externa 

aktörer som aktörer inom den egna koncernen. Referenserbjudandet syftar till 

att underlätta ingående av avtal, möjliggöra insyn och säkerställa att lika villkor 

ges till alla som nyttjar det stödfinansierade bredbandsnätet. 

                                                 
38 Artikel 52:5 GBER. 
39 Tillträde i grossistledet innebär enligt artikel 2 p. 139 GBER ett tillträde som möjliggör för en operatör 
att använda en annan operatörs anläggningar. 
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Enligt GBER40 ska priset för tillträde i grossistledet baseras på 

prissättningsprinciper angivna av den nationella regleringsmyndigheten och på 

riktmärken som råder inom andra jämförbara och mer konkurrensutsatta 

områden i medlemsstaten eller unionen, med hänsyn tagen till det stöd som 

aktören som förvaltar nätet får. Den nationella regleringsmyndigheten ska 

konsulteras om tillträdesvillkor, inklusive prissättning, och i händelse av tvist 

mellan den aktör som söker tillträde och den som förvaltar den 

stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen. 

Mot bakgrund av att det på den svenska bredbandsmarknaden finns 

affärssystem och att avtal ingås mellan aktörer är PTS utgångspunkt vad gäller 

prissättningsprinciper för icke-diskriminerande tillträde till svartfiber, 

respektive inplacering i mast i stödfinansierad bredbandsinfrastruktur, att 

tillträde bör kunna ske i enlighet med priser och villkor i annan 

bredbandsinfrastruktur än den stödfinansierade. 

När det gäller icke-diskriminerande tillträde till kanalisation i form av kabelrör 

finns inte motsvarande affärssystem med jämförbara priser och villkor i annan 

bredbandsinfrastruktur än stödfinansierad. PTS förutsätter dock att aktörer 

sinsemellan även kommer att kunna avtala om sådant tillträde. Om PTS i 

egenskap av stödgivande myndighet får kännedom om att tillträde till 

kanalisation i stödfinansierad bredbandsinfrastruktur inte erbjuds på icke-

diskriminerande villkor kommer PTS ha rättvisa och rimliga villkor som 

utgångspunkt för bedömningen.41 I egenskap av stödgivande myndighet 

kommer PTS att ha en tillsynsroll vad gäller att stödmottagaren följer kraven 

enligt GBER. 

9.5.8 Skäl för kommersiella villkor för leveransen 

Den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska möjliggöra användbar och 
tillförlitlig bredbandsanslutning av god prestanda över lång tid och därför 
behövs kommersiella krav på leveransen. Därutöver har flera krav formulerats 
som en direkt följd av krav enligt GBER. 

                                                 
40 Artikel 52:6 GBER. 
41 Jämför 2 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. I den bestämmelsen 
anges att en nätinnehavare ska medge tillträde till fysiskt infrastruktur på begäran av en 
bredbandsutbyggare ska på rättvisa och rimliga villkor. 
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9.6 Tekniska villkor  

För att den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska kunna möjliggöra 
användbar och tillförlitlig bredbandsanslutning av god prestanda över lång tid 
behöver vissa särskilda tekniska krav fastställas. 

9.6.1 Krav på överföringshastighet om 1 Gbit/s  

Bredbandsstöd ges endast för investeringar i bredbandsinfrastruktur som 
möjliggör för en slutanvändare att beställa en bredbandsanslutning som kan 
medge en överföringskapacitet på 1 Gbit/s. Den teknik som används inom 
ramen för stödfinansierad bredbandsutbyggnad och som erbjuds till 
slutanvändare i de byggnader som är stödberättigade ska vara en kommersiellt 
beprövad teknik som i dagsläget uppfyller kraven för 1 Gbit/s. PTS 
bedömning är att följande tekniker i dagsläget uppfyller kraven för 1 Gbit/s i 
accessnät: 

 Fibernät 

 DOCSIS 3.0. 

 Radiolänk (under vissa förutsättningar). 
 

PTS bedömning av vilka tekniker som uppfyller kraven för 1 Gbit/s kommer 
att definieras årligen i PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. 

PTS bedömning är att det utifrån den nuvarande teknik- och 
marknadsutvecklingen framförallt kommer att krävas trådbundna 
accesstekniker i form av bredband via fibernät eller DOCSIS 3.0 för att 
möjliggöra överföringshastighet om 1 Gbit/s fram till slutanvändare.42 Det är 
även möjligt att i enstaka fall nå 1 Gbit/s till slutanvändare med trådlös teknik. 
Det är dock PTS bedömning att det för närvarande inte erbjuds kommersiella 
tjänster43 om 1 Gbit/s baserade enbart på trådlös teknik. 

Lösningar baserade på trådlös teknik eller som baseras på hybridlösningar där 
trådlösa och trådbundna tekniker kombineras kommer att bedömas från fall till 
fall och den sökande ska kunna visa och motivera att lösningen uppfyller 
kraven för 1 Gbit/s fram till slutanvändare.  

                                                 
42 PTS noterar att RISE i en nyligen publicerad rapport kommit fram till att en fortsatt fiberutbyggnad 
blir den säkraste och kostnadseffektivaste lösning för att ansluta 98 procent av befolkningen med 1 
Gbit/s och att detta även ger bättre förutsättningar att ansluta de resterande 2 procenten med en 
kombination av fiber och trådlös teknik, se M. Forzati and J. Li, “Infrastrukturval för att nå Sveriges 
bredbandsmål – en teknoekonomisk studie”, RISE rapport, Stockholm, 2019.   
43 Kommersiella tjänster ska vara väletablerade i Sverige genom att det finns aktör som erbjuder tillgång 
till teknik-och tjänsteneutralt bredband till en bredare kundkrets av slutanvändare. 
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Eftersom det är komplext att utvärdera nya och obeprövade lösningar och 
tekniker inom ramen för ett stödprogram, behöver PTS utgå från de tekniker 
och lösningar som redan är väletablerade på marknaden och som bevisligen 
kan leverera anslutningar med hög prestanda (om 1 Gbit/s). 

PTS avser att ta fram underlag för att göra dessa bedömningar innan 
myndigheten öppnar för utlysning 2020. 

Observera att de områden där det är tillåtet att ge stöd, definieras genom 
avsaknad av NGA-nät eller att NGA-nät inte kommer byggas ut på 
kommersiella villkor inom tre år. NGA-nät motsvaras av andra tekniska 
lösningar än de som anges ovan.44 Vilka tekniska lösningar som motsvarar 
NGA-nät kommer årligen anges i PTS mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggning. Se kapitel 4. 

9.6.2 Skäl för att stöd ges till infrastruktur med 

överföringshastighet om 1 Gbit/s 

PTS utgångspunkt är att statens investeringar i bredband bör resultera i 
infrastruktur som utgör en långsiktigt hållbar investering och skapar ett 
samhällsekonomiskt värde på lång sikt. Stöden bör därför bidra till att etablera 
en bredbandsinfrastruktur som över lång tid möjliggör användbar och 
tillförlitlig bredbandsanslutning av god prestanda. 

Det är också viktigt att den infrastruktur som byggs ut med hjälp av stödmedel 
håller en sådan kvalitet och prestanda att den möjliggör att bygga vidare på för 
framtida bredbandsprojekt. 

PTS bedömer att det mest effektiva sättet att med hjälp av 
bredbandsstödsinsatser nå de olika målen i bredbandsstrategin (om 100 Mbit/s 
till 95 procent år 2020 och om 1 Gbit/s till 98 procent år 2025) är att utforma 
det nya stödet för att finansiera utbyggnad av bredbandsinfrastruktur till 
avlämningspunkter för byggnader som möjliggör en bredbandsanslutning som 
medger en överföringshastighet om 1 Gbit/s för slutanvändare. 

Bredbandsanslutningar med höga överföringshastigheter är starkt efterfrågat 
redan idag och förväntas öka.45 Utformningen av investeringsstödet för 

                                                 
44 För att kunna ge stöd till den aktuella anslutningen gäller att NGA-nät inte finns i området. Tekniker 
som i dagsläget uppfyller kraven för NGA-nät: 

- Fibernät. 
- VDSL, inom 500 meter från en telestation. 
- DOCSIS 3.0. 
- Radiobaserade lösningar (under vissa förutsättningar). 

45 Svensk Telekommarknad 2018 PTS-ER-2019:13. 
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bredband styr även mot EU:s målsättning från 2016 om ”A Gigabit Society” 
och medger skalbarhet, dvs. hushåll och arbetsställen som inte idag använder 
sig av hastigheten 1 Gbit/s har goda möjligheter att senare koppla upp sig med 
denna hastighet. Detta skapar även goda möjligheter för det offentliga att nå 
medborgare och näringsliv med olika slags samhällstjänster. PTS anser också 
att en utbyggnad som i dagsläget prioriterar infrastruktur för 1 Gbit/s kommer 
att förbättra förutsättningarna för framtida bredbandsutbyggnad. 

Utformningen av investeringsstödet för bredband mot målet om 1 Gbit/s 
medger även en tydlig avgränsning mot andra insatser som baseras på 
täckningskrav och upphandlingar av bredbandsuppkoppling för 
samhällsomfattande tjänster. 

I sammanhanget kan även nämnas att det under PTS utredning är många 
aktörer som har framfört synpunkten att ett framtida stöd primärt bör inriktas 
på tekniska lösningar som klarar målet om 1 Gbit/s år 2025 och ger en 
långsiktigt hållbar investering.  

9.6.3 Krav på dimensionering av nätet 

Stödmottagare som bygger fiberbaserad bredbandsinfrastruktur ska se till att 
det finns plats för annan marknadsaktör att anlägga egen fiberbaserad 
bredbandsinfrastruktur på samtliga delar av den stödfinansierade sträckan. Det 
skulle även kunna bli aktuellt för PTS att sätta villkor på dimensionering för 
sträckan avlämningspunkt till anslutningspunkt. 

Vid fiberanläggning ska därför en extra kanalisation om minst 32/26 
millimeter46 förläggas på den nybyggda sträckan mellan nod i befintligt nät och 
accessnod (se figur 1) så att kanalisationen är lättåtkomlig i noderna och i 
spridningspunkterna. 

Vid förläggning av fiber till slutanvändaren ska erforderligt antal fiber användas 
för att uppfylla krav på tillträde och att möjliggöra driftsättning enligt beslutet 
om stöd. I nuvarande Landsbygdsprogrammet ställs krav på minst fyra fiber 
vid förläggning till slutanvändaren. 

Stödmottagare som bygger trådlös bredbandsinfrastruktur bör så långt det är 
möjligt och effektivt se till att det finns tillräckligt utrymme i masten för annan 
marknadsaktör. Detta kan dock vara onödigt dyrt och eventuellt försvåra 
utbyggnad, och andra tillträden kan därför bli aktuella för att uppfylla kraven 
enligt GBER på bredast möjliga passiva och aktiva tillträde. I ansökan om stöd 

                                                 
46 Den angivna kanalisationen motsvarar standardiserad kanalisation enligt Robust fiber (2019-10-29). 
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för utbyggnad av trådlös teknik ska därför stödsökanden ange hur kraven på 
öppenhet kommer att tillgodoses. 

9.6.4 Skäl för krav på dimensionering av nätet 

I GBER anges att det ska finnas extra utrymme i kanalisation vid 
stödfinansierad utbyggnad av bredbandsinfrastruktur.47 Detta krav syftar till att 
möjliggöra tillträde och därigenom tillgodose öppenhetskravet. 

Det finns inget motsvarande uttryckligt krav i GBER vad gäller sådan 
överkapacitet i trådlösa bredbandsnät. 

9.6.5 Krav på robusthet, tillförlitlighet och säkerhet  

För att säkerställa att krav på driftsäkerhet uppfylls i stödfinansierad 
infrastruktur kan endast aktörer som efterlever PTS driftsäkerhetsföreskrifter 
ansöka om stödet. Se krav på stödmottagaren i avsnitt 9.4. 

Stödmottagaren och dennes underentreprenörer ska följa anvisningarna i 
Robust fiber (www.robustfiber.se) vid utbyggnaden av bredbandsnät via fiber. 
För utbyggnaden av radiobaserade bredbandsnät ska vägledningen Robusta 
radionät48 eller liknande systematiska arbetssätt användas. 

PTS vill särskilt lyfta följande: 

 Det färdigställda nätet ska uppfylla vid var tid gällande föreskrifter om 
driftsäkerhet, samt medge att tjänster som levereras över nätet kan göra 
detsamma. Referensen till vid var tid gällande driftsäkerhetsföreskrifter 
i Robust fiber/Robusta radionät ska anses avse de föreskrifter från PTS 
som innehåller krav på säkerhet för nät (och tjänster). 

 Minimikraven i Robust fiber/Robusta radionät ska följas av den aktör 
som fått stöd även om de är uttryckta som bör-krav i de aktuella 
riktlinjerna. PTS rekommenderar att även bör-krav utöver 
minimikraven i Robust fiber/Robusta radionät följs. 

 Den riskanalys som ska utföras enligt Robust fiber och Robusta 
radionät ska syfta till att säkerställa att den stödfinansierade 
utbyggnaden tar hänsyn till de specifika förutsättningarna i 
utbyggnadsområdet. Riskanalysen ska till exempel kunna visa om 
minimumkrav för grävdjup i Robust fiber kan anses tillräckliga, eller 
om någon viss sträcka av olika skäl kräver större grävdjup, särskild 

                                                 
47 Enligt artikel 52:5 GBER ska i fråga om stöd till dragning av kabelrör rören vara tillräckligt stora för att 
möjliggöra flera kabelnät och olika nättopologier. Just detta krav behöver inte formuleras teknikneutralt. 
48 Robusta radionät – Vägledning för fasta radionät, https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/robust-
digital-infrastruktur/ 

http://www.robustfiber.se/
https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/robust-digital-infrastruktur/
https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/robust-digital-infrastruktur/
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kanalisation, alternativa förläggningsmetoder eller förläggningsvägar 
etc. 

 Riskanalysen och dokumentationen ska även omfatta kraven i de 
reviderade driftsäkerhetsföreskrifterna som träder i kraft 2020 som 
avser sabotage, upphandling av underleverantörer och upphandling av 
uppdragstagare. 

 Dokumentation och slutbesiktning av bredbandsnätet ska göras enligt 
Robust fiber/Robusta radionät eller liknande systematiska arbetssätt 
för radiobaserade bredbandsnät. 

 För- och detaljprojektering ska göras med hjälp av Ledningskollen och 
inmätt bredbandsinfrastruktur ska registreras i Ledningskollen. 

 Stödmottagaren och dennes underentreprenörer ska i övrigt vara väl 
förtrogen med och följa de lagar, förordningar, föreskrifter och 
allmänna råd som gäller för här aktuell verksamhet utan särskilt 
påpekande. 

9.6.6 Skäl för krav på robusthet, tillförlitlighet och säkerhet 

Kraven ska leda till att bredbandsinfrastrukturen som byggs med hjälp av 
stödmedel blir robust nog att medge att tillhandahållaren av infrastruktur, 
kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer ska kunna uppfylla kraven i 
PTS vid var tid gällande föreskrifter om säkerhet för nät och tjänster.49 Även 
krav på överkapacitet för framtida bruk och tillträde finns. De som bygger 
fibernät följer normalt sett Robust fiber. En hänvisning till Robust fiber gör 
det enklare för nätbyggarna än om PTS skulle specificera kraven separat. 
Vägledningen Robusta radionät publicerades 2019 och är därför inte etablerad 
på samma sätt som Robust fiber. PTS anser att vägledningen följer gängse sätt 
att bygga radiobaserade nät. Trots att alla aktörer på marknaden inte varit 
involverade i framtagandet av vägledningen bedömer PTS att det i detta 
sammanhang är befogat att hänvisa till denna vägledning. 

  

                                                 
49 För närvarande Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet. 
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10 Modell för utlysning av stöd och 
konkurrensutsättning 

10.1 Utgångspunkter och bakgrund för utveckling av 

utlysningsmodell 

Modellen för utlysning behöver förhålla sig till regelverket för statsstöd. 
Hänsyn behöver även tas till det stora antalet aktörer som byggt och bygger 
bredbandsnät i Sverige och att marknadskrafterna störs så lite som möjligt. Det 
statliga stödet ska vidare utnyttjas så ekonomiskt effektivt som möjligt. PTS 
modell utgår därför från att stödet ska: 

 Tilldelas genom en öppen, transparent, icke-diskriminerande, 
teknikneutral och konkurrensutsatt urvalsprocess inom en region som 
medger att flera aktörer har möjlighet att konkurrera. 

 Bidra till att målen i bredbandstrategin nås så effektivt som möjligt. 
Effektivitet i detta sammanhang har PTS bedömt motsvara flest antal 
byggnader med möjlighet till bredbandsanslutning på kort sikt. 

 Ta hänsyn till regionala förutsättningar och utvecklingsplaner vilket ska 
medge en möjlighet till viss prioritering som komplement till flest antal 
bredbandsanslutningar på kort sikt. 

 Vara enkelt för sökande att förstå och ansöka om, enkelt för PTS att 
utlysa, utvärdera och administrera samt enkelt för regionerna att förstå 
och göra sina prioriteringar utifrån. 

10.2 PTS modell för utlysning av stöd för 
bredbandsinvesteringar 

PTS bredbandsstöd ska ges för investeringskostnader för 
bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkter för byggnader. 
Infrastrukturen ska medge anslutningar om 1 Gbit/s i överföringshastighet. 
Mer utförliga definitioner kring villkor har tidigare angetts i kapitel 3, 8 och 9. 
Utlysning av stöd för bredbandsinvesteringar sker på regional nivå med 
konkurrensutsättning mellan utbyggnadsprojekt inom respektive region och 
publiceras på PTS webbplats. 

PTS fattar beslut om utlysning av stöd för bredbandsinvesteringar genom 
konkurrensutsättning efter att: 

1. PTS fastställt vilka byggnader som är möjliga att ge stöd till. Det kommer 
att baseras på de dataunderlag PTS inhämtar i samband med sin årliga 
kartläggning PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Se kapitel 4. 
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2. PTS fördelat det totala stödbeloppet, som på nationell nivå avsatts för 
bredbandsinvesteringar och som ska omfattas av årets utlysning, till 
regional nivå. Se kapitel 5. 

3. Berörda regioner valt om fritidshus ska ingå eller inte och prioriterat 
byggnader enligt riktlinjer i kapitel 6 och bilaga 1. 

4. PTS, genom offentligt samråd, kontrollerat att stöd endast beviljas för 
bredbandsinvesteringar till byggnader där det saknas NGA-nät och där 
sådan utbyggnad på kommersiella villkor inte bedöms ske inom tre år. Se 
kapitel 7. 

Processen för konkurrensutsättning ser ut enligt följande: 

 

10.3 Fördelning av tillgängliga medel 

PTS kommer som ett första steg att fördela stödmedel från nationell till 
regional nivå. Här avgörs vilka regioner som ska få ta del av stödet genom årets 
utlysning samt totalt stödbelopp per region. Se utförlig beskrivning i kapitel 5.  

I samband med utlysningen genom konkurrensutsättning kommer det framgå 
vilka prioriteringar som respektive region gjort. Se kapitel 6. 

10.3.1 Konkurrensutsättning 

Processen för konkurrensutsättning börjar med att PTS tar fram underlag med 
byggnader (hushåll, arbetsställen och för regioner som valt det, fritidshus) som 
är möjliga att ge stöd till. En unik lista för respektive region som är med i 
respektive års tilldelning tas fram.  
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I detta underlag ska det tydligt framgå vilka prioriteringar som gjorts inom en 
region och om regionen valt att låta fritidshus ingå. Regionen anger 
prioriteringar på byggnadsnivå. Hushåll och arbetsställen kan prioriteras. 
Fritidshus kan inte prioriteras. Detta innebär att prioriterade byggnader får en 
fördel (genom en rabatt på det sökta stödbeloppet) i utvärderingen av inkomna 
ansökningar om stöd. Utbyggnadsprojekt som omfattar prioriterade byggnader 
får då en fördel gentemot andra utbyggnadsprojekt när genomsnittligt ansökt 
stödbelopp jämförs med varandra. Rabatten gäller enbart vid utvärderingen av 
utbyggnadsprojekt i ansökningar och påverkar inte det stödbelopp som aktören 
ansökt om. 

Utifrån underlaget med byggnader som PTS tagit fram definierar den sökande 
möjliga utbyggnadsprojekt. Den sökandes utbyggnadsprojekt definieras och 
beskrivs därmed av ett underlag som omfattar byggnader. Underlaget med 
byggnader från PTS och underlaget som omfattar byggnader från den 
stödsökande ska vara i samma format. För varje utbyggnadsprojekt anger den 
sökande vilka avlämningspunkter för byggnader som denne förbinder sig att 
bygga till samt det totala stödbeloppet aktören behöver för respektive 
utbyggnadsprojekt denne söker stöd för. Det innebär att olika aktörer kan 
definiera helt olika utbyggnadsprojekt inom en region och att samma aktör kan 
söka investeringsstöd för flera utbyggnadsprojekt samtidigt i en region. Det 
innebär också att olika aktörer kan definiera utbyggnadsprojekt som helt eller 
delvis överlappar varandra. Samtliga utbyggnadsprojekt inom en region 
konkurrerar därefter med varandra. 

I tidigare stödprogram har utbyggnadsprojekt med många anslutningar 
premierats. Det råder dock stora skillnader mellan olika geografiska områden 
kombinerat med att utbyggnaden flyttas längre ut från tätorter. Det finns nu 
fler mindre områden som är möjliga att bygga till med stöd. PTS anser därför 
att mindre områden inte nödvändigtvis bör ha sämre förutsättningar än större. 
Det har också visat sig att flera större utbyggnadsprojekt haft organisatoriska 
utmaningar som bidragit till att de varit svåra att hålla ihop och att det har varit 
svårt att hålla tidplaner. PTS har därför kommit fram till att det i framtida 
investeringsstöd för bredband behövs en begränsning av ett 
utbyggnadsprojekts storlek. 

PTS föreslår därför i sin modell att ett utbyggnadsprojekt måste omfatta 
avlämningspunkter för minst 10 byggnader och ha ett stödbehov om minst 
200 000 kronor. PTS föreslår också att ett utbyggnadsprojekt maximalt 
omfattar avlämningspunkter för 400 byggnader och har ett stödbehov som 
högst uppgår till 10 miljoner kronor.  
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PTS anser att stöd främst bör gå till hushåll och arbetsställen. Av denna 
anledning finns en gräns för hur många fritidshus som kan ingå i ett 
utbyggnadsprojekt. PTS föreslår att andelen fritidshus begränsas till maximalt 
20 procent av antalet byggnader inom ett utbyggnadsprojekt. 

Ett utbyggnadsprojekt måste också utgöra ett enda sammanhängande område. 
Vad som avses med sammanhängande område beskrivs nedan. 

Sammanfattningsvis föreslår PTS att ett utbyggnadsprojekt: 

- Minst omfattar avlämningspunkter för 10 byggnader och har ett stödbehov 
på minst 200 000 kronor. 

- Maximalt omfattar avlämningspunkter för 400 byggnader och har ett 
stödbehov som högst uppgår till 10 miljoner kronor. 

- Utgör ett sammanhängande område. 
- Omfattar max 20 procent fritidshus (andel av totalt antal byggnader). 

10.3.2 Sammanhängande områden 

Med sammanhängande område för ett utbyggnadsprojekt menas 
avlämningspunkter för byggnader som intuitivt hänger ihop. Det är inte tillåtet 
att utforma ett utbyggnadsprojekt så att det består av ett antal separata 
delområden där byggnader mellan delområdena exkluderas. 

Skälen för att ett krav på sammanhängande områden bör inkluderas i modellen 
är att försvåra: 

 Att endast de billigaste avlämningspunkterna för byggnader inkluderas i 

ett utbyggnadsprojekt och dyrare avlämningspunkter (som ändå inte 

kan anses vara extremt dyra) utelämnas, dvs. att undvika att så kallade 

”vita fläckar” kvarstår. 

 Att en sökande utformar ett utbyggnadsprojekt taktiskt i syfte att täcka 

ett större geografiskt område och därmed försvåra för andra sökande. 

Modellen utgår från att överlappande områden (oavsett storlek) med 

högre stödbehov per byggnad, utesluts. Därmed finns risk för ett 

sådant taktiskt agerande. Denna risk förstärks då prioriterade 

byggnader finns med i modellen. 

PTS vill också främja att stödmedel går till utbyggnad av infrastruktur i nya 

områden snarare än att redan utbyggda områden förtätas med hjälp av stöd. 

Krav på sammanhängande områden bidrar till detta. 
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10.3.3 Behov av justeringar i utbyggnadsprojektet 

Det underlag som PTS tar fram och aktörerna utgår från när de skapar sina 
utbyggnadsprojekt baseras på olika informationskällor vid en given tidpunkt. 
Förändringar kommer att ske och felaktigheter finnas. Det betyder att PTS 
kommer att behöva acceptera en mindre felmarginal i vad som utlovats i 
utbyggnadsprojekten i ansökningarna jämfört med den utbyggnad som sedan 
sker. Avvikelser från stödmottagarens projektplan ska rapporteras till PTS och 
väsentliga avvikelser ska på förhand godkännas av PTS. Vad som är en 
godkänd felmarginal kommer att utredas närmare och detaljeras i samband 
med utlysning. 

10.3.4 Hantering av ansökningar om investeringsstöd för bredband 

Den konkurrensutsatta utlysningen kommer att hanteras enligt följande: 

 I samband med att utlysningen öppnar är handläggare på PTS 
tillgängliga för att svara på frågor. Detta kommer att göras i enlighet 
med gängse upphandlingsregler. 

 Sökande lämnar in en ansökan om bredbandsinvestering enligt de krav 
som PTS ställt på innehåll i ansökan, krav på sökande samt krav på 
genomförande av investeringen m.m. 

 Sökande lämnar in en ansökan per region. 

 Sökande kan lämna in flera utbyggnadsprojekt per ansökan. 

 En byggnad får endast anges i ett utbyggnadsprojekt per sökande. 

 Av ansökan ska tydligt framgå utbyggnadsprojekt (i form av ett 
underlag som angetts ovan), antal avlämningspunkter för byggnader 
och antal byggnader som utbyggnadsprojektet omfattar samt totalt stöd 
i tusentals kronor som utbyggnadsprojektet behöver för att 
genomföras. 

 Av ansökan ska tydligt framgå vilka av regionens prioriterade 
byggnader som ingår i ett utbyggnadsprojekt samt hur många fritidshus 
som ingår. 

 Av ansökan ska det tydligt framgå att den sökande har förmågan att 
genomföra investeringen i enlighet med ansökan och PTS krav. 

PTS uppskattar att ansökningsperioden, från att utlysningen publiceras till dess 
att utlysningen stängs, blir cirka 3 månader.  
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10.3.5 Utvärdering av inkomna stödansökningar  

När ansökningarna inkommit till PTS kommer PTS bl.a. att: 

För samtliga ansökningar: 

 Rangordna utbyggnadsprojekten i ansökningarna inom respektive 
region efter lägst genomsnittlig kostnad per byggnad för utbyggnad till 
avlämningspunkt, med hänsyn tagen till eventuell rabatt för prioriterade 
byggnader. 

För de ansökningar som är aktuella för stöd enligt rangordningen: 

 Kontrollera att ansökan uppfyller alla krav som ställts i samband med 
utlysningen (se vidare krav på innehåll i ansökan i avsnitt 9.2). 

 Kontrollera att den sökande bl.a. har ekonomisk, teknisk och 
organisatorisk förmåga att genomföra den bredbandsinvestering som 
ansökan omfattar (se vidare krav på stödmottagaren i avsnitt 9.4). 

 Kontrollera att ansökningarna, framförallt ur kostnadshänseende, är 
rimliga. PTS kommer vid behov att jämföra kostnad per byggnad i 
ansökningarna med schablonkostnader i PTS kalkylmodeller och med 
faktiska utbyggnadskostnader i jämförbara områden (t.ex. från 
Landsbygdsprogrammet) för att säkerställa att utbyggnadskostnad per 
byggnad inte avviker avsevärt från vad som kan förväntas i aktuellt 
område. PTS kan förkasta en ansökan om den bedöms medföra 
orimliga kostnader för att förlägga avlämningspunkter till byggnader. 

 Utvärdera respektive ansökan utifrån fastställda krav. 

 Tilldela och fatta beslut om stöd enligt rangordningen av 
utbyggnadsprojekten i ansökningarna till dess att respektive regions 
tilldelade medel uppnåtts. 

 Informera stödmottagare. 

I utvärderingen av ansökningarna kommer PTS även att granska rimlighet och 
genomförbarhet i följande underlag som måste ingå i ansökan för att ansökan 
ska anses vara komplett: 

 Övergripande projektplan inklusive förprojektering, tidsramar för 
utbyggnadsprojektet (start- och slutdatum m.m.) samt nätplanering. 

 Beskrivning av genomfört referensprojekt för utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur där aktören som ansöker om stöd har haft det 
huvudsakliga ansvaret för genomförande av utbyggnaden. 

 Underlag som styrker att kommersiella krav på leverantören är 
uppfyllda.  
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 Specificeringar av ansökan om investeringsstöd för bredband för 
utbyggnad till avlämningspunkt för byggnad där det framgår; 

o Totalt ansökt stödbelopp för utbyggnadsprojektet samt 
genomsnittligt stödbelopp per byggnad i tusentals kronor. 

o Investeringskalkyl för utbyggnadsprojektet inklusive intäkter 
och kostnader över den ekonomiska livslängden för 
investeringen. 

o Egen respektive annan finansiering totalt och per byggnad. 

PTS kommer således, utöver att utvärdera i syfte att rangordna efter lägst 
ansökt stödbelopp för avlämningspunkt för byggnad, beräknat som ett 
genomsnitt per byggnad, även granska ovanstående delar. Detta för att PTS ska 
kunna fatta beslut om investeringsstöd för bredband som ska främja utbyggnad 
av bredbandsinfrastruktur som utgör en långsiktigt hållbar investering och 
möjliggör användbar och tillförlitlig bredbandsanslutning av god prestanda 
över lång tid. Exempelvis kommer en ansökan som inte innehåller ett 
utbyggnadsprojekt med en övergripande projektplan att plockas bort från 
rangordningen av utbyggnadsprojekt.  

PTS uppskattar att utvärderingsprocessen, inklusive beslut, tar drygt en månad 
från det att ansökningsperioden (utlysningen) stängts. Samtliga sökande som 
tilldelas stöd samt stödbelopp kommer att offentliggöras på PTS webbplats 
samt meddelas skriftligen.  

Stödbeloppet kommer, under förutsättning att kommande regleringsbrev och 
förordning medger det, helt eller delvis, att betalas ut i förskott i anslutning till 
beslut om tilldelning. Eventuell justering av utbetalt stödbelopp kan bli aktuell 
om avvikelser från beslutet om stöd föreligger. Beslut om eventuell justering 
fattas när utbyggnadsprojektet är färdigställt, det vill säga när utbyggnaden är 
klar och godkänd av PTS. 

10.3.6 PTS rangordning av utbyggnadsprojekt i stödansökningar 

PTS kommer att utvärdera och rangordna utbyggnadsprojekten efter sökt 
stödbelopp (i snitt) per byggnad som den sökande bygger avlämningspunkter 
för. Rangordningen sker efter lägsta genomsnittligt stödbelopp per byggnad 
som aktören bygger avlämningspunkter till, efter att hänsyn tagits till 
prioriterade byggnader och eventuell rabatt på ansökt stödbelopp. Efter att 
samtliga utbyggnadsprojekt i inkomna ansökningar utvärderats och 
rangordnats fattar PTS beslut om vilka utbyggnadsprojekt som tilldelas stöd. 
Utbyggnadsprojekt med lägst genomsnittligt stödbelopp efter rabatt, tilldelas 
stöd tills dess att regionens totala stödutrymme är förbrukat.  
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Ifall två utbyggnadsprojekt fått samma utvärderingsgrundande anbudsnivå och 
endast ett utbyggnadsprojekt ryms inom regionens stödutrymme, kommer 
utbyggnadsprojekten att rangordnas efter: 

1. det utbyggnadsprojekt som omfattar flest prioriterade byggnader 
2. det utbyggnadsprojekt som omfattar flest byggnader  
3. lottning. 

I det fall det sker en överlappning av olika aktörers utbyggnadsprojekt kommer 
PTS att utvärdera vilket utbyggnadsprojekt som har det lägsta genomsnittliga 
stödbehovet per byggnad och ta bort övriga, överlappande, utbyggnadsprojekt 
från utvärderingen. I utredningen har PTS tagit ställning till om det är möjligt 
att justera en ansökan i efterhand och endast stryka överlappande byggnader. 
PTS uppfattning är att det vore att ändra förutsättningarna för utlysningen och 
därmed inte uppfylla kraven på en öppen, transparent, icke-diskriminerande 
och konkurrensutsatt urvalsprocess enligt GBER. Därför tas hela det 
överlappande projektet bort. 

Om det vid summeringen av ansökta belopp i rangordnade utbyggnadsprojekt 
som uppfyller övriga krav, innebär att det sist tillagda utbyggnadsprojektet 
överstiger regionens tilldelning, kommer PTS att justera beloppet i det sist 
tillagda utbyggnadsprojektet nedåt så att rangordnade utbyggnadsprojekt i 
inkomna ansökningar sammanlagt summerar till regionens tilldelning. 
Utbyggnadsprojektet kommer att justeras så att antal byggnader som sökanden 
åtar sig att bygga till är proportionerligt mot det stödbelopp som återstår i 
regionens tilldelning. Sökanden kommer att tillfrågas om den vill acceptera det 
justerade utbyggnadsprojektet i dennes ansökan. Om den sökande tackar nej 
kan PTS komma att erbjuda stödet till ytterligare stödsökande enligt 
rangordningen. Detta kommer att detaljeras i utlysningsunderlaget.  

10.3.7 Metod för att beakta regionala prioriteringar i utvärdering av 
ansökningar 

PTS har valt en modell som ger avlämningspunkter för byggnader som 
regionen valt att prioritera en procentuell rabatt på ansökt stödbelopp vid 
utvärderingen av vilka utbyggnadsprojekt som ska tilldelas stöd. Detta innebär 
att utbyggnadsprojekt som innehåller prioriterade byggnader får en fördel 
gentemot andra i rangordningen. Rabatten gäller enbart vid utvärderingen av 
anbudspris och påverkar inte det totala stödbeloppet som aktören ansökt om. 

PTS har valt en linjär modell för rabatt på ansökt stödbelopp, dvs. att rabatten 
ackumuleras linjärt genom summering av antalet prioriterade byggnader som 
ingår i utbyggnadsprojektet. PTS anser att denna modell har förutsättning att 
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ge en tillräckligt stor vikt för prioriterade byggnader. I modellen finns dock en 
risk att ett utbyggnadsprojekt får alltför hög total rabatt, detta hanteras genom 
att sätta ett tak för maximal rabatt. 

Rabattmodell 

PTS föreslår att rabatten på ansökt stödbelopp i utvärderingen sätts till 
2 procent per prioriterad byggnad. Rabatten ackumuleras linjärt genom att 
rabattsatsen summeras för det antal prioriterade byggnader som ingår i 
utbyggnadsprojektet. Ett utbyggnadsprojekt med 3 prioriterade byggnader 
erhåller alltså 6 procent (2+2+2) rabatt. Ett tak för den maximala rabatten som 
ett utbyggnadsprojekt kan få är satt till 50 procent, dvs. totalt 25 prioriterade 
byggnader.50 Den ackumulerade rabatten tillämpas på hela anbudspriset, dvs. 
även samtliga icke-prioriterade byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet.  

Exempel 1: En ansökan omfattar 100 byggnader varav 4 är prioriterade. PTS ger en 
rabatt på 8 procent på hela anbudspriset vid utvärdering. 

Exempel 2: En ansökan omfattar 200 byggnader varav 25 är prioriterade. PTS ger en 
rabatt på 50 procent på hela anbudspriset vid utvärdering. 

Exempel 3: En ansökan omfattar 300 byggnader varav 30 är prioriterade. PTS ger en 
rabatt på 50 procent (maxnivå) på hela anbudspriset vid utvärdering. 

Om maximal rabattnivå uppnås innebär det i praktiken att överskridande 
prioriterade byggnader fungerar som icke-prioriterade. Regionerna kan fritt 
prioritera byggnader efter eget önskemål men behöver förstå modellen och 
dess effekt för att kunna sätta en prioritering som ger önskat resultat.  

Kommentarer till modellen 

Hur rabattmodellen kommer att slå beror på i vilken utsträckning och på vilket 
sätt regionen kommer att prioritera. Regionen kan t.ex. välja att prioritera alla 
byggnader i ett visst område för att ge det prioritet gentemot övriga områden i 
regionen. I detta fall får rabatten en effekt på styrning mot ett visst område 
men kan leda till sämre konkurrens mellan aktörer. Regionen kan istället välja 
att prioritera byggnader i flera olika områden i syfte att öka förutsättningarna 
för utbyggnad i dessa för regionen prioriterade områden. Prioriteringen kan 
också användas för att öka sannolikheten att vissa, enskilda, byggnader som 

                                                 
50 PTS har valt att sätta ett tak på 50 procent rabatt för ett utbyggnadsprojekt, vilket motsvarar att 
projektet omfattar 25 prioriterade byggnader. Det bör vara tillräckligt att ha 25 prioriterade byggnader 
inom ett projekt, det utgör en rimlig gräns för hur hög inverkan prioriteringar ska kunna ha vägt mot 
faktisk utbyggnadskostnad. 
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regionen anser är extra viktiga eller dyra att nå inkluderas. Det kan exempelvis 
gälla en skola eller en servicepunkt. 

Rabattsatsen per prioriterad byggnad har satts till en nivå som ska vara så 
intressant att aktörerna väljer att inkludera dessa. Rabattnivån är tillräckligt hög 
för att ge varje prioriterad byggnad en betydande fördel gentemot icke-
prioriterade byggnader samtidigt som den är tillräckligt låg för att ett 
utbyggnadsprojekt ska kunna omfatta tillräckligt många prioriteringar. Vilken 
rabattsats som är optimal beror på hur prioriteringen tillämpas, 2 procent är en 
kompromiss som ska kunna tillgodose regioners olika behov. 

En maximal nivå för rabatten är nödvändig för att utbyggnaden ska vara 
kostnadseffektiv. Maximal rabatt på 50 procent innebär att ansökt stödbelopp 
för en avlämningspunkt för byggnad kan vara upp till dubbelt så hög som i ett 
område som saknar prioriterade byggnader och fortfarande vara 
konkurrenskraftigt. Nivån på den maximala rabatten är en avvägning mellan 
hur högt prioriterade byggnader ska värderas och hur kostnadseffektiv 
utbyggnaden blir. 

Syftet med att låta rabatten tillämpas på hela utbyggnadsprojektet är att inte 
minska incitamentet för aktörerna att också etablera avlämningspunkter för 
icke-prioriterade byggnader i närheten av de prioriterade.  

Modellen kan ge incitament till att offerera bredbandsutbyggnad i större 
områden istället för i flera mindre områden eftersom många prioriterade 
byggnader i samma utbyggnadsprojekt totalt sett ger större rabatt i 
utvärderingen. Detta ger en minskad risk att små taktiska anbud kan försvåra 
för andra sökanden. Den övre gränsen på 400 byggnader per 
utbyggnadsprojekt begränsar aktörernas möjligheter att offerera 
bredbandsutbyggnad i alltför stora områden, som kan vara svåra att färdigställa 
enligt erfarenheter från nuvarande stödprogram. 

10.3.8 PTS motivering till vald konkurrensutsättningsmodell 

I framtagandet av den konkurrensutsättningsmodell som PTS föreslår har flera 
bedömningar gjorts, bl.a: 

Regional nivå som utlysningsområde. I beslutet om att totalt årligt stödbelopp ska 
fördelas på regional nivå har PTS tagit hänsyn till storleken på det årliga 
stödbelopp som avsatts av regeringen, aktörernas etablering över landet och 
därmed möjlighet att konkurrera samt behovet av stöd för utbyggnad.  
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Projektområden definieras av den sökande. I beslutet om att projektområden (s.k. 
utbyggnadsprojekt) ska definieras av den sökande har PTS tagit hänsyn till att 
det är aktörerna som har bäst kunskap om hur och var de har möjlighet att 
bygga samt lämplig storlek på ett utbyggnadsprojekt. Med möjlighet för aktörer 
att ansöka om investeringsstöd för bredband för både mindre och större 
utbyggnadsprojekt skapas också bättre förutsättningar för konkurrens. 

Flera utbyggnadsprojekt och flera aktörer inom en utlysning. I beslutet om att fler 
utbyggnadsprojekt ska vara möjliga inom en och samma utlysning har PTS 
tagit hänsyn till effektivitet i utbyggnaden samt försökt att bevara den 
konkurrens som finns på bredbandsmarknaden i Sverige. Förhoppningen är att 
utbyggnad i flera olika utbyggnadsprojekt kan genomföras av flera olika aktörer 
eller av samma aktör samtidigt.  

Konkurrens mellan utbyggnadsprojekt inom en utlysning. I beslutet om att skapa en 
konkurrens mellan utbyggnadsprojekt har PTS tagit hänsyn till ekonomisk 
effektivitet och förutsättningarna att uppfylla kraven i GBER vad gäller 
konkurrensutsatt urvalsprocess. En modell som stimulerar konkurrens bör ge 
fler utbyggda avlämningspunkter för byggnader. Den bidrar således till att 
bredbandsmålen nås snabbare. 

Årsvis fördelning av tillgängliga medel med möjlighet till justeringar. I beslutet om hur 
medlen ska fördelas har PTS tagit hänsyn till att det finns pågående 
kommersiell och stödfinansierad bredbandsutbyggnad. Med anledning av detta 
vill PTS ha möjlighet att göra justeringar i modellen och fördela medlen efter 
så aktuella förutsättningar som möjligt.  
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11 Uppföljning och kontroll av villkor 

Efter att PTS har beslutat om tilldelning av stöd för utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur, och betalat ut pengar till stödmottagaren följer en 
period av uppföljning och kontroll. Uppföljningen och kontrollen görs mot 
villkoren i stödbeslutet.  

Om inte kraven enligt stödbeslutet efterlevs kan PTS komma att återkräva hela 
eller delar av stödbeloppet.  

11.1 Genomförande 

PTS kommer i uppföljningen av villkoren i beslutet att bl.a. följa upp start- och 
slutdatum och andra avstämningspunkter (t.ex. var sjätte månad). Detta 
kommer att göras enligt förekommande väsentliga moment i 
utbyggnadsprojekt för bredband. Med väsentliga moment avses t.ex. att ha 
ansökt om tillstånd, påbörjat schaktning eller motsvarande. Att sätta upp 
reklamskyltar om kommande utbyggnad eller liknande utgör inte väsentliga 
utbyggnadsmoment.  

Om det vid PTS uppföljning visar sig att exempelvis startdatum inte har följts 
och det inte finns särskilda omständigheter utom aktörens kontroll som talar 
för en framflyttning av startdatum, kan PTS komma att återkräva hela 
stödbeloppet. 

PTS kommer att utgå från gängse utbyggnadsperioder för 
bredbandsinfrastruktur via fiber vad avser färdigställandeperiod. En kortare 
färdigställandeperiod kan komma att tillämpas för trådlöst bredband. 
Utredning pågår om färdigställandeperioder för olika tekniker. 

Om det vid PTS uppföljning vid slutdatum visar sig att 
bredbandsinfrastrukturen inte är färdigställd eller att det finns otillåtna 
avvikelser från villkoren i stödbeslutet, och det inte finns särskilda 
omständigheter utom aktörens kontroll som talar för en framflyttning av 
slutdatum eller avsteg från övriga villkor i beslutet, kan PTS komma att 
återkräva hela stödbeloppet. Om det finns omständigheter utom aktörens 
kontroll, vilket kommer att bedömas från fall till fall, kommer PTS att tillämpa 
proportionalitetsprincipen vid bedömningen av återkrav. Vad som ska vara ett 
proportionerligt återkrav behöver utredas närmare och kommer att detaljeras 
senast i samband med utlysning.  
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11.2 Kostnader och intäkter 

I samband med uppföljningen vid slutdatum kommer PTS även att granska 
slutkalkylen för investeringen mot myndighetens beslut om stöd. I detta 
kommer PTS att granska  

 att kostnad respektive stödnivå per avlämningspunkt/ byggnad är 
densamma som i stödbeslutet och inom tillåten avvikelseram enligt 
stödbeslutet,  

 att stöd endast har gått till stödberättigande kostnader samt  

 att totala intäkter per avlämningspunkt/byggnad under 
färdigställandetiden och resterande tid för återbetalning av 
investeringen inte innebär att stödsökande har fått mer stöd än som 
varit nödvändigt för att infrastrukturen ska bli utbyggd.  
 

I granskningen av stödberättigande kostnader har PTS som utgångspunkt att 
kontrollera kostnadsposter för stödfinansierad bredbandsinfrastruktur med en 
varierande omfattning på kontrollen utifrån en risk- och 
väsentlighetsbedömning. Exempelvis kan en mer omfattande granskning göras 
av en kostnadspost med en väsentlig avvikelse (se avsnitt 9.3) än övriga 
kostnadsposter. Syftet med denna granskning är att säkerställa att stöd har 
utbetalats på ett korrekt sätt och till rätt saker. 

Ett verktyg som blir viktigt för PTS i granskningen är tillgängligt och aktuellt 
underlag om referenskostnader. PTS kommer då t.ex. att använda sig av 
Jordbruksverkets, länsstyrelsernas och Tillväxtverkets underlag om 
referenskostnader samt myndighetens egna underlag i arbetet med reglering 
och tillsyn. 

PTS kommer vid behov att genomföra vinstuppföljning av det 

stödfinansierade bredbandsnätet i enlighet med kraven i GBER fem år efter 

bredbandsnätets färdigställande. En första bedömning av om vinst kan komma 

att föreligga i den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen kommer att göras 

i och med uppföljningen av slutkalkylen för investeringen vid slutdatum. 

Syftet med vinstuppföljningen är att säkerställa att det inte har utbetalats mer 

stöd än vad som är nödvändigt för att infrastrukturen ska bli utbyggd. Det som 

följs upp är om intäkterna väsentligt överstiger kostnaderna i den 

stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen jämfört med i annan 

bredbandsinfrastruktur som byggts utan stöd. 

Krav på vinstuppföljning och regel om återkrav av stöd måste införas för 

stödfinansierade bredbandsprojekt där stödet uppgår till 10 miljoner euro per 



PTS förslag till investeringsstöd för bredband 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 67 

 

projekt men det rekommenderas av EU-kommissionen att införa sådana regler 

även för stödfinansierade bredbandsprojekt som understiger detta tröskelvärde. 

PTS kommer från stödmottagaren att begära in de underlag som krävs för att 
genomföra ovanstående granskning. Det är för granskningen viktigt att 
stödmottagaren har en särredovisning av kostnader och intäkter för den 
stödfinansierade delen av bredbandsinvesteringen. I syfte att underlätta 
stödsökandes administration kommer PTS att undersöka om det är möjligt att 
utföra granskning genom att få tillgång till den stödsökandes system då detta är 
ett önskemål som lyfts av aktörer på bredbandsmarknaden.  

Det finns krav i GBER på att handlingar avseende stödfinansierad 
bredbandsinfrastruktur ska dokumenteras och sparas i minst tio år för att 
möjliggöra revision. Utöver de handlingar som PTS begär in i samband med 
slutredovisning behöver därför den stödsökande spara handlingar gällande 
stödprojektet i tio år.51 

11.3 Tekniska villkor 

Vid slutdatum kommer PTS även att granska att de tekniska villkor som har 
ställts upp i stödbeslutet har uppfyllts i utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. 
PTS kommer då att begära in åtminstone de underlag som anges i punktlistan 
nedan för uppföljning och kontroll av den stödfinansierade 
bredbandsinfrastrukturen. Kontrollen kan komma att kompletteras av särskild 
slutbesiktning som genomförs av PTS eller den PTS utser. 

 Kopia på besiktningsprotokoll enligt Robust fiber eller Robusta 
radionät/motsvarande systematiska arbetssätt för radiobaserade 
bredbandsnät, där besiktningen ska ha utförts av godkänd 
besiktningsman enligt Robust fiber eller Robusta 
radionät/motsvarande systematiska arbetssätt för radiobaserade 
bredbandsnät. 

 Kopior på dokumentation och ritningar av bredbandsinfrastrukturen 
utförda i enlighet med Robust fiber eller Robusta 
radionät/motsvarande systematiska arbetssätt för radiobaserade 
bredbandsnät av vilka det exakt framgår samtliga stödfinansierade 
avlämningspunkter och tillhörande byggnader samt samtliga 
stödfinansierade noder, t.ex. accessnod eller anslutningsnod, i enlighet 
med beslutet om stöd (t.ex. koordinater). 

 Kopia på dokumentation som visar att krav på överkapacitet enligt 
GBER har uppfyllts. 

                                                 
51 Se artikel 12 GBER. 
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 Intyg eller motsvarande på registrerat projekteringsärende i 
Ledningskollen avseende förfrågan om samverkan och samförläggning 
respektive registrering av färdigställd bredbandsinfrastruktur i 
Ledningskollen. 
 

PTS kan i samband med slutdatum eller under färdigställandetiden utöver 
underlagen ovan även komma att genomföra stickprov för att följa upp och 
kontrollera de tekniska villkoren. 

11.4 Övrig uppföljning  

Den aktör som får investeringsstöd för bredband ska enligt PTS förslag till 
stödmodell bl.a. kunna leverera en bredbandsanslutning till en slutanvändare 
enligt skäliga på förhand fastställda anslutningsavgifter. Aktören som får stöd 
ska vidare, i enlighet med krav i GBER, kunna erbjuda bredast möjliga aktiva 
och passiva tillträde till den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen.  

För att kontrollera efterlevnaden, t.ex. när PTS får kännedom om förhållanden 
som behöver granskas närmare, på begäran från slutanvändare som önskar 
teckna avtal om bredbandsanslutning med en aktuell stödmottagare, på 
begäran från aktör som önskar få grossisttillträde eller när behov av kontroll av 
annan anledning uppstår, kan PTS komma att följa upp att de nämnda kraven 
enligt stödbeslutet efterlevs, liksom övriga aktuella krav.   
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12 Möjligheter till och regler kring annat 
offentligt stöd 

PTS ser ett behov av att utreda hur olika situationer som kan bli aktuella är 
möjliga utifrån kommunalrättsliga och statsstödsrättsliga bestämmelser. PTS 
kommer med hjälp av en juridisk konsult utreda vissa frågor som gäller i vilken 
mån kommunal och regional finansiering är möjlig samtidigt som stöd erhålls 
eller som en del av stödet. Denna utredning kommer tidigast att vara klar i 
januari 2020. 

Stöd enligt föreslagen stödmodell kommer inte beviljas med en viss bestämd 
stödprocent av stödberättigande kostnader. Istället kommer stöd att ges utifrån 
det behov som anges i ansökan. Slutanvändaren eller annan som vill ansluta en 
byggnad behöver dock bidra med en skälig anslutningsavgift. Inom ramen för 
Landsbygdsprogrammet ges stöd med en viss procent av stödberättigande 
kostnader och resterande del finansieras av anslutningsavgifter från 
slutanvändare eller annan privat finansiering. Inom ramen för 
Regionalfondsprogrammen ges stöd från programmet med 30-50 procent av 
stödberättigande kostnader och resterande del utgörs av antingen privat eller 
annan offentlig finansiering. Utifrån den tänkta modellen för PTS stöd 
kommer det inte finnas behov av annat offentligt stöd för att få ihop en kalkyl 
för ett utbyggnadsprojekt eftersom sökanden själv anger vilken finansiering 
från PTS som krävs för att kunna genomföra utbyggnaden. Det är därför inte 
nödvändigt att möjliggöra att stödet från PTS kombineras med annat offentligt 
stöd. Däremot kan det vara av intresse att det statliga stödet enligt PTS modell 
kompletteras med annat offentligt stöd i syfte att nå fler slutanvändare med 
avlämningspunkter, dvs. bygga ut ett större område eller fler områden. 

PTS utredning visar i nuläget att Jordbruksverkets förbud mot att stöd till 
bredbandsutbyggnad inom Landsbygdsprogrammet kombineras med annat 
offentligt stöd, inte hindrar att stadsnät mottar stöd från 
Landsbygdsprogrammet. Utredningen har hittills inte visat att det finns några 
särskilda bedömningssvårigheter för länsstyrelserna eller Jordbruksverket 
gällande om ett stadsnät använder annat offentligt stöd i ett utbyggnadsprojekt 
eller inte. Det framstår som lämpligt att PTS åtminstone gör samma 
avvägningar som Jordbruksverket i detta avseende. PTS bedömning är att detta 
inte leder till att stadsnäten hamnar i ett ofördelaktigt läge i jämförelse med 
privata aktörer. 

Regleringen i 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), som innebär att 
kommuner och regioner endast får ge individuellt inriktat stöd till enskilda 
näringsidkare om det finns synnerliga skäl, innebär en begränsning av en 
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kommuns och regions möjligheter att ge stöd till bredbandsutbyggnad. Kan en 
kommun eller region ge stöd behöver de även följa statsstödsreglerna. 

En möjlig lösning för att dryga ut den finansiering som finns för 
bredbandsutbyggnad inom ramen för PTS stöd är att låta regionerna, inom 
ramen för den konkurrensutsättning som PTS kommer att göra, inkludera 
regionala tillväxtmedel. De regionala tillväxtmedlen kan i enlighet med 5 § i 
lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar användas av regionen trots 
2 kap. 8 § kommunallagen. PTS kan då konkurrensutsätta såväl de nationella 
medlen som PTS ansvarar för som de regionala medlen i samma utlysning. Det 
kommer inte innebära att projekten i den regionen ges högre grad av 
finansiering, men däremot kommer fler avlämningspunkter kunna byggas. 
Utöver medel för regional tillväxt använder regionerna egna medel i form av 
regionens skatteintäkter för att finansiera regional utveckling. Det är upp till 
varje regionfullmäktige att avgöra hur mycket av dessa egna skattemedel som 
investeras för att finansiera regional utveckling. När regionen använder egna 
skatteintäkter till regional utveckling måste den förhålla sig till 2 kap. 8 § 
kommunallagen. 

Regional utveckling finansieras till stor del genom medel från EU:s struktur- 
och investeringsfonder. Det är ännu inte klart ifall det kommer att finnas medel 
för bredbandsutbyggnad inom dessa fonder för Sveriges del i nästa 
programperiod. Om det i nästa programperiod kommer att avsättas stödmedel 
för bredbandsutbyggnad inom Regionalfondsprogrammen och 
Landsbygdsprogrammet, bör sådant stöd inte kombineras med PTS stöd för 
samma sträckor. 
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13 Övriga stöd 

13.1 Befintliga stöd för utbyggnad av snabbt bredband 

I Sverige hanteras idag två olika EU-stöd för utbyggnad av bredband som avser 
programperioden 2014–2020. De myndigheter som idag hanterar dessa 
stödprogram kommer att fortsätta arbetet med att hantera ansökningar om 
utbetalningar för innevarande programperiod fram till 2023. Stöd till 
bredbandsinfrastruktur inom såväl Landsbygdsprogrammet som 
Regionalfondsprogrammen får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 52 i 
GBER. 

Stöd till bredbandsutbyggnad inom Landsbygdsprogrammet förvaltas av 
Jordbruksverket och handläggs av samtliga länsstyrelser (förutom Gotlands län 
som inte omfattas av detta stöd). Stöd till bredbandsinfrastruktur får endast ges 
till utbyggnad av NGA-nät enligt definitionen i GBER och infrastrukturen ska 
leda till faktiska anslutningar av slutanvändare. 

Stöd till bredbandsutbyggnad ges även inom Regionalfondsprogrammen i de 
tre nordligaste programområdena, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland 
och Övre Norrland som omfattar de sju nordligaste länen i Sverige. 
Regionalfondsprogrammen finansierar ortssammanbindande nät52, till skillnad 
från stöd inom Landsbygdsprogrammet som går till accessnät, dvs. den del av 
nätet som slutar hos en användare. Regionalfondsprogrammen administreras 
av Tillväxtverket. 

I Västra Götalandsregionen finns även ett regionalt bredbandsstöd. 

13.2 PTS uppdrag och roll i förhållande till nuvarande 

EU-stöd för bredbandsutbyggnad 

PTS har sedan 2015 haft i uppdrag att vara expertmyndighet och verka för ett 
samordnat agerande för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad 
inom områden som PTS som sektorsmyndighet ansvarar för. PTS har i denna 
roll bistått Jordbruksverket, Tillväxtverket och andra offentliga aktörer vid 
framtagande av t.ex. regelverk, riktlinjer och rutiner samt uppföljning. 
Jordbruksverket och Tillväxtverket har ett regeringsuppdrag att samverka i 
frågor som rör Landsbygdsprogrammets och Regionalfondsprogrammens 
bredbandsstöd och att konsultera PTS i denna fondsamverkan. 

                                                 
52 Enligt 6 § förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden får 
stöd endast lämnas för utbyggnad av sådana förbindelser som utgör den förmedlande länken mellan 
stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät). 
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PTS har sedan 2012 även haft i uppdrag att leda en samverkansgrupp där 
länsstyrelserna, Jordbruksverket och Tillväxtverket träffas. Arbetet i 
samverkansgruppen ska fokusera på stödgivningsfrågor, informationsspridning 
och kompetensutveckling. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med 
berörda myndigheter samt Bredbandsforum. PTS har hittills ordnat fyra fysiska 
träffar per år inom samverkansgruppen som kallas Länssamverkan bredband 
2.0 (LSB2).  

13.3 Fortsatt samverkan mellan stödgivande 

myndigheter 

PTS anser att samverkan mellan stödgivande myndigheter fortsatt är viktig 
eftersom det nya bredbandsstödet kommer att hanteras parallellt med 
framförallt utbetalningar inom Landsbygdsprogrammet och 
Regionalfondsprogrammen.  

PTS kommer även fortsättningsvis att använda samverkansgruppen till bland 
annat erfarenhetsutbyte mellan stödgivande myndigheter, men även till att hitta 
synergier mellan de olika stöden. I PTS förslag ryms att modellen kommer att 
utvärderas och vid behov justeras för att vara så effektiv och ändamålsenlig 
som möjligt. Sådana förändringar kan också behöva göras för att säkerställa att 
det nya bredbandsstödet blir ett bra komplement till befintliga stöd. En annan 
viktig fråga är att säkerställa att dubbelfinansiering av bredbandsinfrastruktur 
inte förekommer. Metoder för att kontrollera detta kommer att tas fram vid 
framtagande av rutiner och andra styrdokument för hantering av stödet. 
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14 Rapportering och övervakning 

Detta kapitel syftar till att ge en överblick över typiska ansvarsområden för 
rapportering och övervakning. Det bredbandstöd som PTS föreslår är ett 
nationellt stödprogram, till skillnad från befintliga stödprogram som innefattar 
medel från EU-fonder, vilket gör att kraven på rapportering och övervakning 
kommer att skilja sig åt jämfört med befintliga program. 

14.1 Huvudsakliga roller för olika aktörer 

14.1.1 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
(Tillväxtanalys)  

 Ansvarar för administrering av årliga rapporteringar som skickas till 
kommissionen (via Näringsdepartementet). Tillväxtanalys använder två 
databaser som stödgivande myndigheter rapporterar stöd i. Dessa är 
följande:  

o TAM (Transparency Award Module)  
I detta system ska alla beslut om stöd som stödgivande 
myndighet fattar redovisas inom sex månader från att beslutet 
fattades. Varje beslut som redovisas får ett serienummer hos 
kommissionen. 

 
o SARI (State Aid Reporting Interactive) 

I detta system redovisas årlig rapportering av stödet och enbart 
utbetalda belopp.  
 

 Tillväxtanalys får meddela föreskrifter om på vilket sätt uppgifter för 
rapportering och offentliggörande av stödåtgärden enligt 12 a § lagen 
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler ska 
lämnas. 
 

14.1.2 Näringsdepartementet 

 Vägleda myndigheter i frågor om statligt stöd. 
 Rapportera godkända stöd till kommissionen i enlighet med artikel 26 

i Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om 
genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (kodifiering), den s.k. procedurförordningen 
och/eller i enlighet med kommissionens beslut. Näringsdepartementet 
rapporterar godkända stöd i databasen SARI. 

 Se till att information i enlighet med artikel 9 GBER offentliggörs på 
en central webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå. 
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14.1.3 Stödgivande myndighet 

Under förutsättning att PTS blir stödgivande myndighet för den föreslagna 
stödmodellen kommer PTS att tillhandahålla en central webbplats med 
information om stödet. Exempelvis utlysning och offentligt samråd kommer 
att göras på den nationella webbplatsen. GBER ställer upp vissa krav på 
offentliggörande av information. 

Enligt lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens 
statsstödsregler samt förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska 
unionens statsstödsregler ska PTS, i egenskap av den som genomför en 
stödåtgärd, lämna uppgifter för offentliggörande av stöd. PTS ska vidare lämna 
uppgifter för rapportering av stöd samt föra det register som avses i artikel 12 
GBER.  

Stödgivande myndighet behöver i första hand begära personliga inloggningar 
till relevanta elektroniska system, TAM och SARI. 

14.2 Information som ska offentliggöras enligt artikel 9 

GBER  

Enligt artikel 9 GBER ska den berörda medlemsstaten se till att följande 
offentliggörs på en central webbplats för statligt stöd på nationell eller regional 
nivå: 

a) Den sammanfattande information som avses i artikel 11 i det 
standardiserade format som anges i bilaga II eller en länk som ger 
tillgång till denna. Information som anges i bilaga II är bland annat 
typ av stödmottagare, budget, varaktighet, datum för beviljande 
m.m. 

b) Den fullständiga texten till varje stödåtgärd enligt artikel 11 eller en 
länk som ger tillgång till den fullständiga texten.  

c) Den information som anges i bilaga III om varje beviljat individuellt 
stöd som överstiger 500 000 euro. Information som anges i bilaga 
III och som behöver offentliggöras (enligt 
gruppundantagsförordningen artikel 9.1) är bland annat: 
stödmottagarens namn, referens, typ av företag vid tidpunkten för 
beviljandet, stödinstrument, datum för beviljande, beviljande 
myndighet m.m. Denna information ska presenteras och hållas 
tillgänglig på ett standardiserat sätt och ska möjliggöra effektiva sök- 
och nedladdningsfunktioner. Den angivna informationen ska vara 
lättillgänglig. Den ska offentliggöras i kalkylbladformat som 
möjliggör sökning och utdrag av uppgifter exempelvis i xml eller 
csv-format. Tillträde till webbplatsen ska ges till alla berörda parter 
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utan begränsningar och ingen användarregistrering ska krävas för 
åtkomst till webbplatsen. 
 
Information som avses i c) ovan ska offentliggöras inom sex 
månader från den dag då stödet beviljades och ska finnas tillgängligt 
i minst tio år.  

PTS avser att på myndighetens webbplats tillhandahålla en offentlig databas 
med information om samtliga stödprojekt oavsett stödbelopp. PTS behöver i 
samband med detta se över att personuppgifter som eventuellt finns i den 
offentliga databasen hanteras i överensstämmelse med 
dataskyddsförordningen53. 

14.3 Rapportering enligt artikel 11 GBER 

Enligt artikel 11 GBER ska medlemsstaterna skicka följande till kommissionen: 

 Engångsrapportering 
Näringsdepartementet ska använda sig av kommissionens elektroniska 
anmälningssystem och skicka in sammanfattande information om varje 
stödåtgärd som undantas enligt GBER, tillsammans med en länk som 
ger tillgång till den fullständiga texten till stödåtgärden. Kommissionen 
ska på sin webbplats offentliggöra den sammanfattande informationen.  
 

 Årlig rapportering 
En årlig rapport ska göras i elektronisk form och innehålla de uppgifter 
som anges i tillämpningsförordningen54, för varje helt år eller del av år 
under vilket GBER tillämpas.  

14.4 Övervakning enligt artikel 12 GBER  

Enligt 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens 
statsstödsregler och 6 § p.1 förordningen (2016:605) om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler ska PTS, i egenskap av den som 
genomför en stödåtgärd, föra det register som avses i artikel 12 GBER. 

Kommissionen ska kunna övervaka det stöd som beviljas i enlighet med 
GBER. För att detta ska kunna ske ska medlemsstaterna föra detaljerade 

                                                 
53 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
54 Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets 
förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för art. 93 EG-fördraget 
(EUT L 140, 30.4.2004, s. 1.). 
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register med information och de styrkande handlingar som är nödvändiga för 
att fastställa att samtliga villkor i GBER är uppfyllda. Dessa register ska bevaras 
i tio år från den dag då det sista stödet beviljades enligt stödordningen.  

Kommissionen får från medlemsstaten begära all information och alla 
styrkande handlingar som kommissionen anser nödvändiga för att kunna 
övervaka tillämpningen av GBER. Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med den begärda informationen inom 20 arbetsdagar eller inom en längre 
tidsfrist som anges i begäran.  
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Bilaga 1 Sammanställning av kriterier för 
regionala prioriteringar 

PTS beskriver nedan kortfattat de möjliga kriterierna för regionernas 
prioriteringar: 

 Främjande av anslutningar till hushåll och arbetsställen   

o Regionerna ges möjlighet att prioritera områden (byggnader) som genom 
att nå så många stadigvarande hushåll och arbetsställen som möjligt kan ge många 
anslutningar. Regioner kan exempelvis prioritera tätare 
landsbygdsområden (byar) i syfte att nå så många som möjligt med 
snabbt bredband.  
 
Konsekvenser: Genom att prioritera de områden som ger ett större antal 
anslutningar kan många hushåll och arbetsställen få anslutning till snabbt 
bredband. Prioriteringen innebär också en tydlig koppling till uppfyllelse 
av bredbandsmålen. 

 

o Regionerna ges också möjlighet att nå särskilt prioriterade områden. Med 
särskilda prioriteringar avses områden (byggnader) som innebär högre 
kostnader för utbyggnad och som en följd ger färre antal anslutningar 
relativt sett. Regionerna kan till exempel välja att prioritera glest 
befolkade områden där det är extra svårt att nå ut med utbyggnad av 
bredband. Långt avstånd, både tidsmässigt55 och avståndsmässigt, mellan 
potentiella uppkopplingspunkter kan vara en parameter som avgör 
prioritering av områden med färre möjliga anslutningar. Dessutom kan 
även andra aspekter ligga till grund för regioners prioritering av områden 
med färre möjliga anslutningar, t.ex. för att undvika digitalt utanförskap.  
 
Konsekvenser: Genom att prioritera områden som ger relativt sett färre 
antal anslutningar och som innebär högre kostnader för utbyggnad, kan 
regionen bidra till att de svåraste områdena får möjlighet till uppkoppling 
med hjälp av stöd. Prioriteringen kan dock innebära att det tar längre tid 
att nå bredbandsmålen.  

  

 Utnyttja känd efterfrågan från slutanvändare 

Här kan hänsyn tas till ett tidigare bearbetat eller förprojekterat område som 
inte blivit utbyggt exempelvis på grund av för höga kostnader i förhållande till 
intäkterna. Det kan exempelvis gälla områden där det redan är känt att intresse 

                                                 
55 Med tidsmässigt långt avstånd avses t.ex. avståndet mellan öar i skärgården. 
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finns eller att området har ingått i en ansökan om stöd från annat program för 
bredbandsstöd men där ansökan har nekats på grund av medelsbrist.   
 
Konsekvenser: Prioritering av tidigare bearbetade eller förprojekterade 
områden kan innebära att utbyggnad av stödfinansierad bredbandsinfrastruktur 
kan göras med en kortare startsträcka. På grund av fortsatt höga kostnader i 
förhållande till beräknade intäkter och tillgänglig finansiering kan i dessa 
områden finnas risk för att utbyggnad av snabbt bredband ändå inte blir av. En 
noggrann analys av området och utbyggnadskalkylen rekommenderas därför 
vid en prioritering av ett sådant område (byggnader). 
 

 Samordning med andra insatser  

Vissa regioner kan välja att prioritera områden (byggnader) där det går att 
investera samordnat dvs. bygga till fler byggnader med andra kompletterande 
insatser exempelvis stödprogrammen Landsbygdsprogrammet eller 
Regionalfondsprogrammen. En annan möjlig samordning är att prioritera 
byggnader i kommuner som genomför ett s.k. Bredbandslyft som är 
Bredbandsforums program för vägledning till kommuner som vill se över 
strategiska vägval i bredbandsfrågor.56 
 
Konsekvenser: Genom att prioritera områden utifrån kompletterande insatser 
kan dessa samordnas bättre och utnyttjas mer effektivt. Vid samordning med 
andra stödprogram kan resultatet totalt sett innebära en mer omfattande 
bredbandsutbyggnad/en bredbandsutbyggnad som når fler. En nackdel med 
att prioritera för att åstadkomma samordning med andra insatser kan t.ex. vara 
att andra mål i utvecklingsstrategin förbises.  
 

 Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 

Regioner kan vilja främja både att befintliga företag och verksamheter och nya 
företag och verksamheter får tillgång till snabbt bredband. Valet att prioritera 
företagande och näringsliv samt andra verksamheter får dock inte innebära att 
en viss aktör gynnas i strid med regionens befogenheter.  
 
Besöksnäring och livsmedelsproduktion är exempel på befintliga verksamheter 
som flera aktörer har lyft fram i underlaget till PTS.  
 
Aktörer har till PTS angett att det finns behov av att prioritera särskilda 
byggnader t.ex. skolor, servicecentra, vårdinrättningar, bygdegårdar, 
arbetshubbar, föreningslokaler, kulturnoder m.fl.   
 

                                                 
56 https://bredbandsforum.se/bredbandslyftet/.  

https://bredbandsforum.se/bredbandslyftet/
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Det kan även finnas behov av att främja tillgång till snabbt bredband med 
avseende på nya verksamheter och utvecklingsområden t.ex. områden där det 
finns kända detaljplaner för utbyggnad som inte finns registrerade i PTS 
dataunderlag eftersom de ännu inte är utbyggda. Vid prioritering av nya 
verksamheter och utvecklingsområden kan regionen välja att prioritera den 
byggnad som ligger närmast verksamheten respektive området.  
 
Konsekvens: Genom att prioritera befintliga eller nya företag och andra 
verksamheter skapas goda förutsättningar för företagande och näringsliv 
genom tillgång till snabbt bredband och därigenom möjligheter att bibehålla 
och utveckla sina respektive verksamheter. Detta torde i sin tur innebära ökade 
möjligheter till inflyttning, längre vistelser och permanentboende.  
 
Om befintliga verksamheter prioriteras kan det innebära att nya verksamheter 
och utvecklingsområden får vänta länge på att få tillgång till snabbt bredband. 
Omvänt gäller att om nya verksamheter och utvecklingsområden prioriteras 
kan befintliga verksamheter som idag saknar tillgång till snabbt bredband 
fortsatt sakna sådan tillgång.  
 

 Beakta områdesspecifika kostnader i utbyggnaden 
Kostnaden för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur kan variera stort på grund 
av olika geografiska och andra områdesspecifika geologiska förutsättningar. 
Det kan exempelvis handla om att utbyggnad av bredbandsinfrastruktur kan 
göras billigare om stenig mark undviks. Omkring hälften av regionerna har 
gjort egna beräkningar av kostnader för regionens bredbandsutbyggnad och 
har därigenom underlag vad gäller kostnader för utbyggnad i olika områden.   
 
Konsekvenser: Genom prioritering av stödfinansierad bredbandsutbyggnad 
med avseende på kostnader kan stödet räcka till fler avlämningspunkter (och 
bredbandsanslutningar) givet att de områden (byggnader) där det är billigast att 
bygga prioriteras. Om hänsyn inte tas till kostnaderna för utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur kan det innebära att stödet inte räcker till lika många 
avlämningspunkter.    
 

 Långt avstånd till närmaste nod i befintligt nät 

Regioner kan vilja prioritera områden med avseende på långt avstånd till 
närmaste nod i befintligt nät (beräknat i tid och/eller sträcka). En prioritering 
med avseende på långt avstånd till närmaste nod i befintligt nät skulle innebära 
prioritering av områden med byggnader vars avlämningspunkter ligger långt 
bort från närmaste nod i befintligt nät.  
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Konsekvenser: Att prioritera områden med byggnader vars avlämningspunkter 
ligger långt bort från närmaste nod i befintligt nät kan innebära en styrning mot 
områden som är särskilt utmanande att nå genom kommersiell utbyggnad. Den 
aktuella prioriteringen kan också innebära en omfattande kostnad för dessa 
utbyggnadsprojekt. 
  



PTS förslag till investeringsstöd för bredband 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 81 

 

Bilaga 2 Bedömning av om stödmodellen 
berör Sveriges säkerhet  

Bakgrund 

PTS har bl.a. till uppgift att verka för ökad nät- och informationssäkerhet i 

fråga om elektronisk kommunikation.57 En fråga som har uppkommit och som 
behandlas i denna bilaga är om den utbyggnad som ska kunna utföras genom 
PTS förslag till investeringsstöd för bredband genererar skyddsvärden som om 
de utsätts för antagonistiska handlingar skulle resultera i nationella 
skadekonsekvenser (Sveriges säkerhet). Förslaget innebär att stödet ska gå till 
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur fram till slutanvändare (hushåll, 
arbetsställen och till viss del fritidshus) i områden utanför tätort där det saknas 
förutsättningar att bygga på kommersiell grund. Vad gäller villkor rörande 
driftsäkerhet, t.ex. skydd för sabotage, se 9.2, 9.4 och 9.6.5.  

Viktiga begrepp 

Med säkerhetskänslig verksamhet menas i det följande detsamma som i 1 kap. 1 § 
säkerhetsskyddslagen (2018:585), nämligen verksamhet som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande 
internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Sådan verksamhet kan inkludera, 
men är inte avgränsad till, behandling av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter. Med Sveriges säkerhet menas detsamma som i Säkerhetspolisens 
föreskrifter om säkerhetsskydd; PMFS 2019:2, återgivet i tabellen nedan.  

För att en verksamhet ska vara av betydelse för Sveriges säkerhet måste en eller 
flera av konsekvenskategorierna i tabellen gälla samt att lägst konsekvensnivå 2 
föreligger. Med utgångspunkt i nedanstående tabells konsekvenskategorier och 
konsekvensnivåer bedömer PTS förslaget till investeringsstöd utifrån 
skyddsvärden. 

  

                                                 
57 Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen, 4 § 18 p. 
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Utdrag ur bilaga till Säpos föreskrifter om säkerhetsskydd; PMFS 2019:2: 

Konsekvens 

på 

 

Nivå 

Sveriges yttre 

säkerhet 

Sveriges inre 

säkerhet 

Nationellt 

samhällsviktig 

verksamhet 

Sveriges ekonomi Skadegenererande 

verksamhet 

5 

Synnerligen allvarlig 

skada på Sveriges 

försvarsförmåga 

eller politiska 

självständighet 

Synnerligen allvarlig 

skada på det 

demokratiska 

statsskicket, 

rättsväsendet eller den 

brottsbekämpande 

förmågan på nationell 

nivå. 

Synnerligen allvarlig 

skada på nationellt 

samhällsviktig 

verksamhet i form av 

avbrott eller påverkan 

på leveranser, tjänster 

och funktioner. 

Synnerligen allvarlig 

skada på Sveriges 

betalningsförmåga i form 

av påverkan på förmågan 

att hantera, administrera, 

granska, styra och stödja 

nationell finansiell 

stabilitet. 

Synnerligen allvarlig skada 

på annan säkerhetskänslig 

verksamhet genom 

påverkan på liv, hälsa och 

infrastruktur från 

skadegenererande 

verksamhet. 

4 

Allvarlig skada på 

Sveriges 

försvarsförmåga 

eller politiska 

självständighet. 

Allvarlig skada på det 

demokratiska 

statsskicket, 

rättsväsendet eller den 

brottsbekämpande 

förmågan på nationell 

nivå. 

Allvarlig skada på 

nationellt 

samhällsviktig 

verksamhet i form av 

avbrott eller påverkan 

på leveranser, tjänster 

och funktioner. 

Allvarlig skada på 

Sveriges 

betalningsförmåga i form 

av påverkan på förmågan 

att hantera, administrera, 

granska, styra och stödja 

nationell finansiell 

stabilitet. 

Allvarlig skada på annan 

säkerhetskänslig 

verksamhet genom 

påverkan på liv, hälsa och 

infrastruktur från 

skadegenererande 

verksamhet. 

3 

Inte obetydlig skada 

på Sveriges 

försvarsförmåga 

eller politiska 

självständighet. 

Inte obetydlig skada på 

det demokratiska 

statsskicket, 

rättsväsendet eller den 

brottsbekämpande 

förmågan på nationell 

nivå. 

Inte obetydlig skada på 

nationellt 

samhällsviktig 

verksamhet i form av 

avbrott eller påverkan 

på leveranser, tjänster 

och funktioner. 

Inte obetydlig skada på 

Sveriges 

betalningsförmåga i form 

av påverkan på förmågan 

att hantera, administrera, 

granska, styra och stödja 

nationell finansiell 

stabilitet. 

Inte obetydlig skada på 

annan säkerhetskänslig 

verksamhet genom 

påverkan på liv, hälsa och 

infrastruktur från 

skadegenererande 

verksamhet. 

2 

Ringa skada på 

Sveriges 

försvarsförmåga 

eller politiska 

självständighet. 

Ringa skada på det 

demokratiska 

statsskicket, 

rättsväsendet eller den 

brottsbekämpande 

förmågan på nationell 

nivå. 

Ringa skada på 

nationellt 

samhällsviktig 

verksamhet i form av 

avbrott eller påverkan 

på leveranser, tjänster 

och funktioner. 

Ringa skada på Sveriges 

betalningsförmåga i form 

av påverkan på förmågan 

att hantera, administrera, 

granska, styra och stödja 

nationell finansiell 

stabilitet. 

Ringa skada på annan 

säkerhetskänslig 

verksamhet genom 

påverkan på liv, hälsa och 

infrastruktur från 

skadegenererande 

verksamhet. 

1 
Inte mätbart eller inte av relevans 
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Konsekvenskategorier som inte bedöms beröra förslaget 

till investeringsstöd 

PTS bedömer att vissa av konsekvenskategorierna i tabellen ovan inte berör 
förslaget till investeringsstöd överhuvudtaget. Argumenten för detta redovisas 
nedan. 

För att en verksamhet ska ha skyddsvärden som berör konsekvenskategorin 
Sveriges yttre säkerhet, ska verksamheten, om den utsätts för ett antagonistiskt 
angrepp, skada Sveriges försvarsförmåga eller politiska självständighet. Utbyggnad 
av anslutningar till hushåll, arbetsställen och till viss del fritidshus utgör nya 
lokala kommunikationsresurser i områden som inte har verksamhet som berör 
Sveriges försvarsförmåga. Därför bedömer PTS att denna konsekvenskategori 
inte är av relevans för PTS förslag till investeringsstöd.   

För att en verksamhet ska ha skyddsvärden som berör konsekvenskategorin 
Sveriges inre säkerhet, ska verksamheten, om den utsätts för ett antagonistiskt 
angrepp, skada det demokratiska statsskicket, rättsväsendet eller 
brottsbekämpande förmågan på nationell nivå. Utbyggnad av anslutningar till 
hushåll, arbetsställen och till viss del fritidshus utgör nya lokala 
kommunikationsresurser i områden som inte har verksamhet som berör någon 
av de ovannämnda förmågorna på nationell nivå. Därför bedömer PTS att 
denna konsekvenskategori inte är av relevans för PTS förslag till 
investeringsstöd.   

För att en verksamhet ska ha skyddsvärden som berör konsekvenskategorin 
Sveriges ekonomi, ska verksamheten, om den utsätts för ett antagonistiskt 
angrepp, skada Sveriges betalningsförmåga. Utbyggnad av anslutningar till 
hushåll, arbetsställen och till viss del fritidshus utgör nya lokala 
kommunikationsresurser i områden som inte har verksamhet som berör 
Sveriges betalningsförmåga. Därför bedömer PTS att denna 
konsekvenskategori inte är av relevans för PTS förslag till investeringsstöd.   

För att en verksamhet ska ha skyddsvärden som berör konsekvenskategorin 
skadegenererande verksamhet, ska verksamheten, om den utsätts för ett 
antagonistiskt angrepp, generera skada på nationell nivå på annan säkerhetskänslig 
verksamhet genom påverkan på liv, hälsa och infrastruktur. Utbyggnad av 
anslutningar till hushåll, arbetsställen och till viss del fritidshus utgör nya lokala 
kommunikationsresurser i områden vilket inte kan generera skada på liv, hälsa 
eller annan infrastruktur. Därför bedömer PTS att denna konsekvenskategori 
inte är av relevans för PTS förslag till investeringsstöd.  
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Eftersom skadekonsekvenskategorierna inte är relevanta för stödet till 
utbyggnad av accessnät behöver inte konsekvensnivåerna bedömas. 

Verksamheter inom PTS tillsynsområden som typiskt sett 
är nationellt samhällsviktiga 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer PTS att säkerhetskänslig verksamhet 
primärt utförs av aktörer som exempelvis:  

 har rådighet58 över elektroniskt kommunikationsnät av nationell 
betydelse, såsom rikstäckande koppar-, fiber- samt radiolänkstamnät 

 har rådighet över tillgångar som används för att knyta samman 
nationella och internationella kommunikationsnät och förmedla trafik 
på nationell och internationell nivå, såsom högkapacitetsroutrar 

 har rådighet över tillgångar som används för övervakning och styrning 
av ovanstående 

 har rådighet över elektroniskt kommunikationsnät och tillgångar på 
lokal och regional nivå, om bortfall av dessa får nationala 
konsekvenser59 

 har rådighet över elektroniskt kommunikationsnät och tillgångar som 
betjänar ett geografiskt begränsat område som är viktigt för 
totalförsvaret 

 har rådighet över vissa kritiskt viktiga tjänster, såsom tillhandahållandet 
av de auktoritativa namnservrarna för .se-domänen 

 är kommunikationsoperatörer av nationell betydelse60 

 har rådighet över särskilda samhällsfunktioner, såsom Rakel-systemet, 
tillhandahåller samhällsomfattande posttjänst61, eller distribuerar 
säkerhetsskyddsklassificerade handlingar genom värdepost, 
rekommenderad post eller motsvarande med grund i 
säkerhetsskyddsregleringen.  

                                                 
58 Rådighet ska här förstås i en vid bemärkelse. Syftet är att inte begränsa bara till ägande eller drift utan 
inkludera andra typer av viktiga roller för verksamhetsutförandet eller annan väsentlig 
verksamhetspåverkan. 
59 Prop. 2017/18:89 s. 43 
60 Kommunikationsoperatören behöver inte med nödvändighet ha rådighet över den fysiska 
infrastrukturen som omnämns i den första punkten.     
61 1 kap. 2 § och 3 kap. 1 § postlagen (2010:1045) 
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Bedömning av förslaget till investeringsstöd 

Som beskrivits i PTS förslag till investeringsstöd är stödet avsett att användas 
till utbyggnad av nät från närmaste nod i redan befintlig bredbandsinfrastruktur 
fram till avlämningspunkter nära slutanvändarna avsedda för byggnader, som 
finns utanför tätort, som saknar tillgång till NGA-nät, och som inte bedöms 
kunna få tillgång till det genom utbyggnad på kommersiella villkor under de 
närmaste tre åren. 
 
Det rör sig således inte om elektroniskt kommunikationsnät av nationell 
betydelse, eller om tillgångar som används för att knyta samman nationella och 
internationella kommunikationsnät och förmedla trafik på nationell och 
internationell nivå. Det handlar inte heller om kommunikationsnät eller 
tillgångar som upprätthåller kritiskt viktiga tjänster som t.ex. tillhandahållande 
av de auktoritativa namnservrarna för .se-domänen. De bidragsmottagande 
aktörerna skulle i och för sig kunna vara kommunikationsoperatörer av 
nationell betydelse och ha rådighet över särskilda samhällsfunktioner, men det i 
sig har ingen bäring på de accessnät som kan beröras av stödsystemet.  
 
Frågan är då om inverkan på de nät som är föremål för stödmodellen kan få 
nationella skadekonsekvenser eller om de berörda näten betjänar geografiskt 
begränsade områden som är viktigt för totalförsvaret.  
 
Eftersom bidragsgivningen endast inriktas mot utbyggnad av den del av nätet 
som går från närmaste nod fram till avlämningspunkt, inom begränsade 
geografiska områden, med få invånare och verksamheter, gör PTS 
bedömningen att den berörda infrastrukturen inte kan generera nationella 
skadekonsekvenser.  
 
En jämförelse kan här göras mellan dessa nät och tillståndspliktig 
radioanvändning. Tillstånd att använda radiosändare och för att få medgivande 
till överlåtelse eller uthyrning av sådana tillstånd kommer från och med den 1 
januari 2020 endast kunna medges om det kan antas att radioanvändningen 
inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet. Tillståndsgivningen har här 
bedömts beröra verksamhet som kan ha stora skyddsvärden, inte minst genom 
yttäckning och antal kunder. Även i de fall där radioanvändningen är 
geografiskt avgränsad och har få användare skulle den potentiellt kunna 
användas för att störa ut närliggande säkerhetskänslig verksamhet, varför 
samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inför tillståndsgivning har 
bedömts vara påkallat. PTS bedömer dock att jämförliga sårbarheter inte går 
att identifiera i de nät som kan bli föremål för investeringsstöd.  
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Sammantaget bedömer PTS därför att den verksamhet, hos aktörer som 
kommer att få stöd, som syftar till att komplettera accessnätet till hushåll, 
arbetsställen och till viss del fritidshus inte utgör verksamhet som beskrivs av 
punkterna ovan. 
 
Även om det bedöms som mindre troligt, kan det inte uteslutas att det bland 
slutanvändarna kan finnas verksamheter som är samhällsviktiga eller 
säkerhetskänsliga. Det kan på motsvarande sätt inte uteslutas att näten kan 
komma att betjäna verksamheter som är en del av totalförsvaret. I den mån 
sådana verksamheter har behov av elektroniska kommunikationstjänster med 
särskilda krav på konfidentialitet och tillgänglighet, så åligger det dock 
verksamhetsutövarna själva att upphandla tjänster utifrån verksamhetens 
specifika krav. Exempelvis kan krav på teknisk diversitet, geografiskt åtskilda 
redundanta förbindelser o. dyl. ställas genom säkerhetsskyddade 
upphandlingar.  
 
PTS bedömer det inte som lämpligt att dimensionera kraven i stödmodellen 
utifrån ett antagande att det inte kan uteslutas att slutanvändarens 
verksamheter kan ha specifika skyddsbehov.  
Att rikta krav på att vidta säkerhetsskyddsåtgärder till stödmottagarna skulle 
inte generera ett bättre skydd för Sveriges säkerhet. I den mån sådant skydd 
behövs, upprätthålls det redan idag av de verksamhetsutövare som berörs. Att 
på detta sätt ställa säkerhetsskyddskrav på infrastruktur- och 
tjänstetillhandahållare är därtill i vissa fall inte förenligt med 
säkerhetsskyddslagstiftningen. 
 
Även om det i vissa fall skulle vara legalt möjligt att ställa krav på långtgående 
säkerhetsskyddsåtgärder, skulle det istället kunna resultera i att viljan att bygga 
ut bredbandsinfrastruktur minskar eller försvinner helt, vilket skulle drabba 
hushållen och företagen på landsbygden, samt betänkligt försvåra uppfyllandet 
av regeringens bredbandsmål. 
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Bilaga 3 Synpunkter 

Synpunkter som inkommit i samband med hearingen den 

26 november gällande PTS förslag till investeringsstöd för 
bredband 

PTS har inhämtat synpunkter från aktörer på myndighetens förslag till 
investeringsstöd för bredband vid en hearing den 26 november 2019. Inkomna 
synpunkter har även fördjupats dels vid enskilda möten med aktörer, dels vid 
ett samverkansmöte med stödhandläggare från länsstyrelser, regionala 
bredbandskoordinatorer och Jordbruksverket, båda i anslutning till hearingen. 

Synpunkter som har kommit in under arbetets gång, bl.a. vid hearingen, har 
bidragit till utformningen av myndighetens förslag till modell för 
investeringsstöd för bredband. 

Synpunkterna som inkommit men som inte lett till ändringar redovisas nedan i 
punktform tillsammans med PTS kortfattade kommentarer till synpunkterna. 
Denna redovisning är inte uttömmande, men tar upp de mer omfattande 
synpunkter som inkommit. En del synpunkter som lämnades i samband med 
hearingen och som skulle ha inneburit omfattande förändringar av PTS utkast 
till stödmodell, har inte kunnat beaktas inför den slutliga redovisningen av 
uppdraget till regeringen.  

Större synpunkter som inte resulterat i ändringar av PTS förslag 

1. Stödmodellen bör primärt inriktas på bredbandsmålet år 2020 att 95 
procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s, men modellen bör även eftersträva 
en totallösning för det område som får stöd. Detta öppnar upp för att stöd 
kan ges till många olika bredbandstekniker och följden blir att fler kan nås 
totalt sett.  

PTS: Genom att inrikta stödet på målet om 1 Gbit/s år 2025 och till 

avlämningspunkter (homes passed) bedömer PTS att stödet samtidigt bidrar till 

att målet för 2020 uppnås. Att istället rikta in stödet mot 2020-målet skulle 

riskera att leda till att stödet finansierar utbyggnad som endast bidrar till 

uppfyllelse av 2020-målet, men inte 2025-målet, eftersom infrastruktur som 

medger 100 Mbit/s inte nödvändigtvis också kan ge 1 Gbit/s. 

Den infrastruktur som byggs ut med hjälp av stödmedel bör också vara av en 

sådan prestanda att den ger goda förutsättningar att bygga vidare på i framtida 

bredbandsprojekt. Det är en fördel om utbyggd infrastruktur framöver kan 

utgöra en bas för att nå hushåll och arbetsställen allra längst ut från tätorter 

med bredbandsinfrastruktur. 
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2. Staten borde satsa mer på ortssammanbindande nät och stomnät istället för 
på accessnät. Det saknas fortfarande ortssammanbindande nät på många 
platser och stödprogram som riktas till utbyggnad av accessnät får därför 
inte full effekt/blir inte relevanta på många platser. Många återstående 
platser ligger också lång ifrån befintlig infrastruktur, dvs. nät för att ansluta 
dem skulle kunna räknas som stomnät.  

PTS: Förslaget till stödmodell innebär inte att stödet formellt exkluderar 

utbyggnad av ortssammanbindande nät. Däremot är det i praktiken mindre 

sannolikt att projekt, som avser att finansiera ortssammanbindande nät med 

stöd, skulle vinna i en konkurrensutsättning eftersom sådana projekt torde bli 

dyra. PTS bild är att behovet av stöd till utbyggnad av ortssammanbindande 

nät eller stomnät ser olika ut i olika delar av landet. Frågan om behovet av ett 

sådant särskilt stöd skulle därför behöva utredas närmare. 

3. Stödinsatser för bredbandsutbyggnad bör riktas till hushåll/arbetsställen 
som befinner sig längst ut och inte till de som befinner sig i nära anslutning 
till befintlig infrastruktur. Det är samhällsekonomiskt vettigt att satsa på de 
dyraste anslutningarna längst ut inom ramen för stödprogram eftersom 
anslutning till dessa platser aldrig kommer att kunna erbjudas på 
kommersiella grunder.  

PTS: Förslaget är utformat för att bidra till utbyggnad av 

bredbandsinfrastruktur för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. En 

kostnadseffektiv utbyggnad ger fler anslutningar för de stödmedel som avsatts. 

Däremot pekade PTS redan 2017 på behovet av att kunna rikta stödinsatserna 

bättre, och där har myndigheten valt att fokusera på regionala prioriteringar 

som metod.   

Med de begränsade stödmedel som finns avsatta för stödprogrammet skulle 

pengarna inte räcka särskilt långt om utbyggnaden enbart skulle göras till de 

svåraste och dyraste platserna. 

I PTS förslag till stödmodell identifieras först alla områden utanför tätort där 

bredbandsinfrastruktur av NGA-kvalitet inte bedöms vara utbyggd inom tre år. 

I dessa områden kan stöd utdelas enligt regelverket. Enligt stödmodellen 

föreslås vidare regioner med ansvar för regional utveckling, i samråd med 

andra aktörer, bl.a. kommuner, länsstyrelser och nätbyggare, kunna prioritera 

områden för bredbandsutbyggnad. Prioriteringarna kan då omfatta såväl 

billigare som dyrare utbyggnadsområden. 

4. Det medför stor osäkerhet för regionerna och svårigheter i att planera för 
bredbandsutveckling då det inte är klart vilka regioner som får stöd år 2020 
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och under kommande år. Det är viktigt att de regioner som kommer att 
tilldelas stöd för år 2020 får information om detta så snart som möjligt för 
att de överhuvudtaget ska kunna hinna med att samverka med berörda 
aktörer inom regionen och göra prioriteringar. Det är vidare viktigt att 
beakta att vissa regioner har kvarvarande medel i 
regionalfondsprogrammen. Dessa projekt behöver koordineras med annat 
stöd för accessnät för att utbyggnad ska ske. 

PTS: PTS föreslår att fördelning av avsatta medel ska ske årligen efter 

beräkning med PTS fiberutbyggnadsmodell. Om regeringen väljer att gå vidare 

med PTS förslag kommer myndigheten att snarast möjligt färdigställa 

beräkningarna och informera om vilka regioner som väljs ut år 2020. 

5. Det är önskvärt att regionerna har möjlighet att justera sina prioriteringar 
efter att det offentliga samrådet har hållits eftersom regionerna skulle 
kunna vilja prioritera annorlunda om de i samrådet får information om 
planerad utbyggnad från nätbyggare. Det är möjligt att ställa frågan till 
nätbyggare innan prioriteringarna görs men nätbyggare ger inte alltid 
tydliga besked om planerad utbyggnad. 

PTS: För att de anslagsmedel som aviserats för år 2020 ska kunna användas 

behöver PTS under 2020 genomföra en utlysning som minst motsvarar årets 

anslagsbelopp. Innan utlysning kan ske behöver bl.a. regionala prioriteringar 

och offentligt samråd genomföras. PTS bedömer att det under stödmodellens 

första år inte finns tid att upprepa processen för att göra de regionala 

prioriteringarna.  

6. Regionerna kan i samråd med kommunerna genom prioriteringarna få för 
stor makt att påverka var utbyggnaden av bredband ska ske. Med tanke på 
att det ofta saknas kompetens om nätplanering hos andra aktörer än de 
som bygger nät kan det bli svårt att överblicka konsekvenser av 
prioriteringarna. Det finns också risk för kortsiktiga politiska beslut kring 
vilka områden som bör prioriteras för bredbandsutbyggnad. 

PTS: En viktig utgångspunkt för PTS uppdrag att konkretisera ett nytt 

bredbandsstöd har varit att möjliggöra regionala prioriteringar. PTS har också 

till uppgift att främja bredbandsutbyggnad och uppfyllelse av bredbandsmålen. 

Regelverket kring statsstöd ställer vidare upp ramar för vad som är möjligt att 

inkludera i en stödmodell. I arbetet med att ta fram en ny modell för 

bredbandsstöd har PTS därför gjort avvägningar mellan bl.a. regionala 

prioriteringar, uppfyllelse av bredbandsmålen och konkurrensutsättning i 

urvalsprocessen för vilka som ska få bredbandsstöd. Myndighetens bedömning 

är att den föreslagna modellen skapar förutsättningar för att olika perspektiv 

ska kunna beaktas samtidigt som bredbandsinfrastruktur byggs ut. 
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PTS kommer också att genomföra informationsinsatser för att tydliggöra vilka 

resultat och konsekvenser prioriteringar kan leda till. 

7. Det är bra att fritidshus får inkluderas i utbyggnadsprojekten men mindre 
bra att fritidshus endast får utgöra 20 procent av byggnaderna i 
utbyggnadsprojektet. I vår region finns områden där den största delen 
utgörs av fritidshusen. 

PTS: PTS bedömning är att den föreslagna modellen bidrar till att ny 

bredbandsinfrastruktur byggs ut utanför tätorter som bidrar till att vidare 

utbyggnad kan ske till såväl stadigvarande hushåll som fritidsboende.  

PTS anser att hushåll och arbetsställen bör ha en något högre prioritet än 

fritidshus och att det inte är lika högt prioriterat att bygga ut till områden med 

enbart fritidshus. PTS vill därför tillåta utbyggnad till fritidshus främst på 

platser där de möjliggör för att även hushåll/arbetsställen kan anslutas 

(anslutningsgrad och antal hus i ett område behöver vara tillräckligt högt för att 

det ska vara möjligt att bygga ut till området).  

Om bredbandsinfrastruktur kommer fram till ett område så ger det bättre 

förutsättningar att byggnaderna i området nås med bredbandsanslutning även 

om anslutningarna till byggnaderna inte finansieras med hjälp av stöd. Detta 

eftersom nuvarande affärsmodeller bygger på att ansluta hushåll och 

arbetsställen. 

8. Robusta radionät är inte ett branschgemensamt koncept och bör därför 
inte inkluderas i PTS framtida stödmodell. 

PTS: Det är av vikt att de stödfinansierade näten som byggs är av långsiktigt 

hållbar kvalitet. För utbyggnaden av radiobaserade bredbandsnät anser PTS att 

vägledningen Robusta radionät eller liknande systematiska arbetssätt ska 

användas. Robusta radionät är en ny vägledning som inte är lika etablerad som 

Robust fiber ännu. Enligt PTS bedömning följer vägledningen gängse sätt att 

bygga radiobaserade nät. Trots att alla aktörer på marknaden inte varit 

involverade i framtagandet av vägledningen bedömer PTS att det i detta 

sammanhang är befogat att hänvisa till att utbyggnad ska göras i enlighet med 

vägledningen eller liknande systematiska arbetssätt. 

9. Rabatten om 2 procent per prioriterad byggnad i PTS modell för 
konkurrensutsättning kan vara för låg för att prioriteringar ska få 
genomslag. Rabatten om 2 procent kan vidare vara för låg för att 
prioritering av byggnader med långa anslutnings- eller accessnätssträckor 
ska kunna få genomslag i utlysningen. 
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PTS: PTS har gjort avvägningar mellan bl.a. regionala prioriteringar, uppfyllelse 

av bredbandsmålen och konkurrensutsättning i urvalsprocessen för vilka som 

ska få bredbandsstöd. Rabatten är framtagen som ett led i denna avvägning. 

Anledningen till att PTS föreslår 2 procent rabatt är att denna rabattnivå är 

tillräckligt hög för att ge varje prioriterad byggnad en betydande fördel 

gentemot icke-prioriterade byggnader samtidigt som den är tillräckligt låg för 

att ett utbyggnadsprojekt ska kunna omfatta tillräckligt många prioriteringar. 

Myndighetens bedömning är att den föreslagna rabatten i de flesta fall skapar 

förutsättningar för att prioriteringar ska få ett tillräckligt starkt genomslag. Om 

ett utbyggnadsprojekt omfattar tillräckligt många prioriterade byggnader ger 

det en procentuell rabatt i utvärderingen på 50 procent. Det innebär en stark 

styrning för sökanden att inkludera de prioriterade byggnaderna i sin ansökan, 

för att öka chanserna att få ansökan beviljad. PTS är dock medveten om att det 

råder olika förutsättningar i olika regioner och att det kan finnas fall där 

rabatten får liten effekt på prioriteringarna. PTS avser att under år 2021 

utvärdera stödmodellen med avseende på utlysningen år 2020, varpå denna 

fråga skulle kunna bli aktuell. 

10. Det kan finnas utbyggnadsprojekt som sträcker sig över regiongränser och 
det vore därför bra om stödmodellen kunde möjliggöra sådan utbyggnad. 

PTS: PTS har valt region som administrativ nivå för regionala prioriteringar. 

Detta mot bakgrund av att regioner har ansvar för regional utveckling och att 

det i varje region finns funktionen regional bredbandskoordinator som bl.a. har 

till uppgift att kartlägga behov av bredband och skapa förutsättningar för 

samverkan. Såväl behovskartläggning som samverkan är viktiga förutsättningar 

för regionala prioriteringar. I linje med det nyss nämnda föreslås även utlysning 

ske avgränsat till region. För att ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt som 

spänner över flera regioner ska kunna få stöd för hela utbyggnadsprojektet från 

PTS stöd krävs att utlysning sker samtidigt i de aktuella regionerna.  

Det finns emellertid alltid en möjlighet att kombinera ett stödprojekt med 

egenfinansierad utbyggnad i angränsande områden för att effektivisera 

utbyggnaden. Om så inte är fallet skulle det kunna finnas annan finansiering i 

den region/de regioner där utlysning inte sker. Liksom i fallet med fritidshusen 

(Fråga 7) ger bredbandsinfrastruktur som kommer fram till ett område bättre 

förutsättningar att byggnaderna i området nås med bredbandsanslutning även 

om utbyggnad till byggnaderna inte finansieras med hjälp av stöd.  

11. Kostnaderna för att bygga bredband kan skilja sig mycket åt inom en 
region och det är svårt att beräkna kostnaderna. Av denna anledning skulle 
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det vara bättre om PTS valde ut vilka regioner som ska omfattas av 
stödprogrammet ett visst år utifrån regionernas behov av bredband, för att 
därefter låta regionerna ta hänsyn till kostnadseffektivitet. 

PTS: PTS anser att fördelning av nationella medel till regional nivå (mellan 

regioner) utifrån kostnadseffektivitet i betydelsen där de avsatta medlen 

möjliggör flest anslutningar, resulterar i att stödmedlen då kan räcka längre. 

PTS anser att det är en viktig aspekt mot bakgrund av att de avsatta 

stödmedlen om 650 miljoner kronor är relativt begränsade i förhållande till de 

stödmedel som myndigheten har bedömt kommer att behövas för att nå 

bredbandsmålen. 

12. PTS borde justera i den föreslagna modellen för utlysning så att den lägre 
gränsen för antal byggnader i ett utbyggnadsprojekt ökas från minst 10 till 
minst 25–50 byggnader då detta är mer kostnadseffektivt. 

 
PTS: PTS har i förslaget till modell för utlysning utgått från myndighetens 
kartläggning av bredbandsmarknaden samt från tillgänglig statistik och 
erfarenheter från nuvarande stödprogram för bredband i accessnät 
(Landsbygdsprogrammet) och gjort avvägningar gällande begränsningar av 
utbyggnadsprojekt. Exempelvis flyttas utbyggnaden av bredband allt längre ut 
från tätorter och större stödprojekt (>200 anslutningar) tar som regel längre tid 
att färdigställa än mindre stödprojekt. PTS anser mot bakgrund av detta att 
mindre stödprojekt inte bör missgynnas. Samtidigt är det viktigt att 
stödmodellen skapar förutsättningar för konkurrens genom att flera aktörer 
kan delta i utlysningen av stöd. Av denna anledning bör möjligheter till taktiska 
ansökningar om enstaka avlämningspunkter begränsas. Sammantaget har PTS 
kommit fram till att en lägsta gräns för utbyggnadsprojekt om minst 10 
byggnader är rimligt i en framtida stödmodell. 
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Bilaga 4 Lista över aktörer som kommit in 
med synpunkter 

Informationsinsamling  

Informationsinhämtning under sommaren 2019  

PTS frågade under sommaren aktörer som bygger ut bredband och aktörer 
som äger förutsättningar för bredbandsutbyggnad, kring avgränsning av 
stödområden, fördelning av stöd och offentligt samråd. Följande aktörer har 
skickat in svar till PTS: 

Bluecom AB 

Byanätsforum 

Fiberstaden AB 

Gävle Energi AB 

IP-Only AB 

IT Norrbotten 

Jönköping Energi AB 

Länsstyrelser62   

Orsa kommun 

Regionala bredbandskoordinatorer63/Regioner64 

Sandvikens kommun 

Skellefteå Kraft 

Stadsnätsföreningen 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Söderhamn Nära 

Telia Company AB 

Tillväxtverket 

UBit (Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur), en samarbetsgrupp 
mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 
Götalands kommuner 

Övik Energi AB 

                                                 
62 Halland, Örebro, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, 
Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland; Västmanland, Västra Götaland, Östergötland. 
63 Gävleborg, Dalarna, Skåne, Halland, Jämtland, Kalmar, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, 
Västerbotten, Västmanland, Örebro, Östergötland. 
64 I vissa har regionala bredbandskoordinatorn lämnat svar genom regionens delegationsbeslut. 
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PTS hearing och enskilda möten med föranmälda deltagare i samband 

med hearingen, 2019-11-26 

PTS höll en hearing i Stockholm där förslaget till en ny stödmodell 
presenterades. I samband med hearingen hade PTS enskilda möten med alla 
deltagare som i förväg anmält att de önskat sådant möte. Följande aktörer 
deltog i hearingen:  

4Leas 

Byanätsforum 

Borås Elnät AB 

Burlövs kommun 

Centerpartiets Riksdagskansli 

Eltel Networks Infranet AB  

Fibra AB 

Gigacom AB 

Hallberg & Wenell AB 

INCERT 

Infrastrukturdepartementet 

Internetstiftelsen 

IP-Only AB 

IT&Telekomföretagen 

IT Norrbotten 

Länsstyrelser65 

Macquarie Bank 

Norrtälje kommun 

Nykvarns kommun 

Radio Evolution Sweden AB 

Regionala bredbandskoordinatorer66/Regioner67 

ServaNet AB 

Skellefteå kommun 

Skellefteå Kraft Fibernät AB 

                                                 
65 Stockholm, Skåne, Västernorrland, Värmland, Dalarna, Södermanland, Halland. 
66 Västerbotten, Västmanland, Värmland, Västra Götaland, Västernorrland, Gävleborg, Norrbotten, 
Södermanland, Halland, Kalmar, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Dalarna, Stockholm, Örebro, 
Östergötland.   
67 I vissa har regionala bredbandskoordinatorn lämnat svar genom regionens delegationsbeslut. 
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Sollefteå kommun 

Svenska Stadsnätsföreningen 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Telenor Sverige AB  

Telia Company AB 

Tre (Hi3G Access AB) 

Trafikverket 

Upphandlingsmyndigheten 

Värmdö kommun 

Växjö Energi AB och Wexnet AB 

Övik Energi AB 

 

Övriga möten och inkomna synpunkter 

Övriga möten 

PTS har inhämtat synpunkter genom följande möten/konferenser: 

Sveriges Kommuner och Landstings bredbandsnätverk, 2019-06-04 

IP Only AB – diskussion och informationsinhämtning med utgångspunkt i 
PTS dåvarande arbetshypoteser i arbetet med att konkretisera en ny modell för 
bredbandsstöd, 2019-09-04 

Telia – diskussion och informationsinhämtning med utgångspunkt i PTS 
dåvarande arbetshypoteser i arbetet med att konkretisera en ny modell för 
bredbandsstöd, 2019-09-09 och 2019-10-08 

Bluecom – diskussion och informationsinhämtning med utgångspunkt i PTS 
dåvarande arbetshypoteser i arbetet med att konkretisera en ny modell för 
bredbandsstöd, 2019-09-10 

Telefonsamtal med bredbandskoordinator i Region Värmland – 
Bredbandskoordinator redogjorde för Region Värmlands behovskartläggning 
som genomförs med hjälp av kommunerna, samt sina erfarenheter vad gäller 
det offentliga samrådet, 2019-09-12 

Bredbandskoordinatorer i de regioner som ingår i Regionsamverkan Sydsverige 
– Skypemöte 2019-09-12 och 2019-10-15 
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Tjänstemannaforum för regional tillväxt på Näringsdepartementet (deltagande 
från Sveriges regioner, Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket och 
Näringsdepartementet), 2019-09-20 

Länssamverkan bredband 2.0 och koordinatorsträff. Arbetsmöten med 
länsstyrelser, regionala bredbandskoordinatorer, Jordbruksverket och 
Tillväxtverket i september och november 2019 

Stadsnät68 – möte med flera stadsnät hos Svenska Stadsnätsföreningen – dialog 
och informationsinhämtning, 2019-10-08/09 

Webbsänt seminarium arrangerat av Sveriges Kommuner och Landsting, 
2019-10-11 

Terminsstart telekom, presentation och dialog, 2019-10-23 

Stadsnätsbolaget Sverige AB – diskussion kring Stadsnätsbolagets syn på 
bredbandsutbyggnad på landsbygden samt inställning till behov av stöd, 
2019-10-22 

Konferens i Örebro med deltagande från kommuner i Mellansverige, 
2019-11-12 

Övriga synpunkter till PTS 

4Leas, 2019-10-17 

Gislaved Energi, 2019-11-12 

Kommuner i Östergötland, 2019-11-13 

Samverkansgrupp för bredband i Gävleborg, 2019-12-04 

SmåKom, 2019-10-03 

                                                 
68 IT Norrbotten, Övik Energi, Ulricehamn energi, Borlänge Energi, SplitVision, Älvdalens kommun, 
Norra Dalarnas stadsnät, Njudung Energi, Lycksele stadsnät, Östhammar kommun, Karlshamn Energi, 
Sollefteå kommun, Finspång Finet, Sandviken Energi, Kumbro i Örebro och Kumla, Skellefteå Kraft 
Fibernät och Hedemora Energi. 
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Källor 

Regeringsbeslut 

Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi (N2016/08008/D). 

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Post- och telestyrelsen 
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer, I2019/01961/D och 
I2019/01884/SVS (delvis). 

Budgetpropositionen för 2020, prop. 2019/20:1 utgiftsområde 22 
Kommunikationer. 

PTS rapporter m.m. 

PTS underlag till Jordbruksverket inför 2018 års marknadsanalys inom ramen 
för Landsbygdsprogrammet, dnr 18-6958. 

PTS underlag till Jordbruksverket inför 2019 års marknadsanalys för 
bredbandsstöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet, dnr 19-2712. 

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning, PTS-ER-2019:5. 

Svensk Telekommarknad 2018, PTS-ER-2019:13. 

EU-kommissionen 

EU-kommissionens Practical guide to GBER, General Block Exemption 
Regulation (GBER) Frequently Asked Questions, publicerad i mars 2016. 

The broadband State aid rules explained, A study prepared for the European 
Commission, Wik-Consult. 

Övrig rapport 

Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål – en teknoekonomisk studie, 
M. Forzati and J. Li, RISE rapport, Stockholm, 2019.   

Information på webbplatser 

Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer, Sekretariatet för 
regionala bredbandskoordinatorer, 
https://bredbandsforum.se/media/1168/2019-inriktningsdokument-och-
programfoerklaring.pdf (2019-10-21) 

Information om bredbandslyftet, Bredbandsforum, 
https://bredbandsforum.se/bredbandslyftet/ 

https://bredbandsforum.se/media/1168/2019-inriktningsdokument-och-programfoerklaring.pdf
https://bredbandsforum.se/media/1168/2019-inriktningsdokument-och-programfoerklaring.pdf
https://bredbandsforum.se/bredbandslyftet/
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Robust fiber, www.robustfiber.se 

Robusta radionät – Vägledning för fasta radionät, https://www.ssnf.org/nat-i-
varldsklass/robust-digital-infrastruktur/ 

http://www.robustfiber.se/
https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/robust-digital-infrastruktur/
https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/robust-digital-infrastruktur/
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