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PTS villkor för stöd beviljat 2022 enligt 
förordning (2021:975) om statligt stöd för 
bättre mobil uppkoppling för resenärer i 
fjärrtågstrafik  

 

1. Allmänt 

Denna handling utgör de villkor som gäller avseende stöd för åtgärder i enlighet med 

förordning 2021:975 om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i 

fjärrtågstrafik  (stödförordningen). Stödförordningen grundar sig på kommissionens 

förordning (EU) nr 360/20121 och kommissionens beslut 2012/21/EU2 (SGEI-beslutet).  

1.1 Definitioner 

Stödförordningen: Förordning (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil 

uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik. 

Ansökan: Handling som utgör en ansökan om stöd enligt 6 och 7 §§ i 

stödförordningen. 

Stöd: Ekonomisk ersättning i enlighet med stödförordningen.  

Stödfinansierade åtgärder: De åtgärder som den stödsökande ska genomföra för 

att kunna etablera passiv utrustning (nedan benämnd infrastrukturen) i utpekade 

                                                        
1 Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 

108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag 

som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 
2 Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som 

beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 

http://www.pts.se/
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tågtunnlar i syfte att förbättra möjligheten till god mobil uppkoppling för resenärer i 

fjärrtågstrafik, beskriven vidare i avsnitt 2. 

Villkorsbilaga: Denna handling, som biläggs beslut om tilldelning av stöd och även 

utgör en del av ansökan.  

 

2. Stödmottagarens åtaganden 

2.1.1 Bakgrund 

Detta stöd utbetalas för att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för 

resenärer i fjärrtågstrafik i vissa, i ansökan, utpekade tunnlar. Stödmottagaren ska, i 

enlighet med vad som anges i ansökan, etablera och upprätthålla passiv infrastruktur.  

Den passiva infrastrukturen ska möjliggöra en multioperatörslösning, som är 

anpassad för att kunna ansluta basstationer från flera olika mobiloperatörer. Syftet är 

att möjliggöra uppkoppling i den/de utpekade tunneln/tunnlarna med prestanda och 

kapacitet motsvarande minst LTE i 2*10MHz FDD.  

2.1.2 Genomförande av åtgärder  

Stödmottagaren åtar sig att genomföra de stödfinansierade åtgärder som beskrivs i 

ansökan.  

2.1.3 Slutredovisning av åtgärderna 

De stödfinansierade åtgärderna ska slutredovisas till PTS, i enlighet med avsnitt 4.2, 

senast den 1 juni 2023.  

På stödmottagarens begäran kan PTS, om särskilda skäl föreligger, besluta att 

datumet för slutredovisningen ska senareläggas.  

2.1.4 Skyldighet att upprätthålla infrastrukturen 

Efter av PTS godkänd slutredovisning, enligt avsnitt 4.2 i denna villkorsbilaga, ska 

stödmottagaren, med egna medel, upprätthålla infrastrukturen i 10 år, räknat från det 

datum då PTS godkände slutredovisningen.  

2.1.5 Informationsplikt 

Om stödmottagaren uppmärksammar att det finns en betydande risk för att ett  

villkor för stödet inte kommer att uppfyllas, ska stödmottagaren omgående  

informera PTS om detta.  
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Vidare skyldigheter för stödmottagaren att inkomma med information i olika 

situationer beskrivs under avsnitt 4.  

2.1.6 Dokumentationsplikt  

Stödmottagaren ska förvara dokumentation av vikt för uppföljning av de 

stödfinansierade åtgärderna under minst 10 år efter det att skyldigheten att 

upprätthålla infrastrukturen har upphört. Detta innefattar ekonomisk, teknisk, samt 

annan relevant dokumentation.  

2.1.7 Underleverantörer  

Stödmottagaren får anlita underleverantörer, eller involvera andra operatörer, för 

genomförandet av de stödfinansierade åtgärderna. Stödmottagaren ansvarar för 

annans arbete såsom för eget arbete.  

2.1.8 Överlåtelse  

Innan överlåtelse av en tillgång som är kritisk för upprätthållandet av infrastrukturen 

ska stödmottagaren anmäla den planerade överlåtelsen till PTS.  

Även om stödmottagaren överlåter den stödfinansierade infrastrukturen är det 

fortfarande stödmottagaren som ansvarar för att uppfylla de krav som anges i 

beslutet om stöd och i dessa villkor. Det innebär således att det, även efter en 

överlåtelse av infrastrukturen, är stödmottagaren som är återbetalningsskyldig om 

villkoren inte uppfylls.  

 

3. Ersättning 

3.1 Åtgärder som ersättning kan ges för 

Ersättning kan endast ges för kostnader avseende åtgärder som utförts efter att 

ansökan om stöd har godkänts av PTS.  

3.2 Hur ersättningen beräknas 

Ersättning ska beräknas i enlighet med artikel 5 i SGEI-beslutet. Ersättningen ska vara 

kostnadsbaserad och får inte överstiga nettokostnaden för de stödfinansierade 

åtgärderna. Nettokostnaden är skillnaden mellan kostnaderna och intäkterna, vilka 

ska beräknas enligt nedan. 

Kostnaderna ska beräknas på grundval av allmänt erkända redovisningsprinciper 

enligt följande: 
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a) Endast kostnader kopplade till de stödberättigade åtgärderna ska beaktas.  
b) Kostnaderna kan omfatta alla direkta kostnader samt ett lämpligt bidrag till 

kostnader som är gemensamma för den stödfinansierade åtgärden och övrig 
verksamhet (s.k. overhead). 

De eventuella intäkter som ska beaktas vid beräkningen av nettokostnaden är 

samtliga intäkter som erhållits i samband med de stödfinansierade åtgärderna. 

Stödmottagaren får göra påslag för rimlig vinst. Vinst får endast beräknas på 

kostnader för personal.  

3.2.1 Rekvisition  

Rekvisition ska ske under oktober och november 2022. All rekvisition ska dock 

senast vara inkommen till PTS senast den 30 november 2022. PTS kan inte behandla 

rekvisitioner inkomna efter detta datum.  

Rekvisition får även avse prognosticerade kostnader för december 2022.  

Rekvisition ska märkas med referens ZZNIED, samt PTS diarienummer (tilldelat av 

PTS) för aktuellt beslut om stöd. PTS ersätter normalt inte mervärdesomsättnings-

skatt, moms.  

Rekvisition skickas till:  

Post- och telestyrelsen 

Ekonomi 

Box 6101 

102 32 Stockholm. 

En elektronisk kopia av rekvisitionen ska skickas per e-post till fakturaservice@pts.se.  

3.3 Redovisning efter rekvisition 

Stödmottagaren ska senast den 28 februari 2023, inkomma till PTS med underlag 

som styrker de kostnader företaget har rekvirerat stödmedel för. Detta underlag 

måste visa att kostnaden är tagen (t.ex. avser levererat inköp eller utförd tjänst) under 

2022.  

 

4. Kontroll, uppföljning och återbetalning  

En stödmottagare ska på PTS begäran lämna de uppgifter som behövs för 

uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stödet har beviljats för. 

mailto:fakturaservice@pts.se
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Uppgiftsskyldigheten omfattar även de uppgifter som behövs för att Sverige ska 

kunna fullgöra de skyldigheter som följer av artikel 9 i kommissionens beslut 

2012/21/EU.  

4.1 Kontroll under pågående utbyggnad  

Under tiden fram till slutredovisning av de stödfinansierade åtgärderna kommer PTS 

att följa upp arbetet löpande genom avstämningar med stödmottagaren. Avstämning 

kommer att ske kvartalsvis, eller enligt överenskommelse.  

Stödmottagaren ska på begäran tillhandahålla de underlag som PTS i samband med 

avstämningarna kan komma att efterfråga. 

4.2 Slutredovisning av åtgärden 

När de stödberättigade åtgärderna har färdigställts ska slutredovisning ske.  

Slutredovisningen ska innehålla:  

1. Sammanfattande beskrivning, inkluderande intygande om att de 

stödberättigade åtgärderna har utförts i enlighet med ansökan och 

villkorsbilagan, samt beskrivning av åtgärderna och ev. avvikelser från 

projektplanen. 

2. Beskrivning av hur åtgärderna ska förvaltas över tid så att infrastrukturen kan 

upprätthållas.  

3. Besiktningsprotokoll, i förekommande fall.  

4. Ekonomisk redovisning omfattande de kostnader som uppstått vid 

genomförandet av åtgärderna. Av den ekonomiska redovisningen ska det 

framgå vilka poster som stödet har finansierat och i vilken omfattning detta 

har skett.  

PTS kommer att granska slutredovisningen inom rimlig tid från det att ett komplett 

underlag har inkommit till myndigheten.  

Efter att PTS har godkänt slutredovisningen ska skyldigheten att upprätthålla 

infrastrukturen börja löpa i enlighet med avsnitt 2.1.4. 

4.3 Redovisning av stödet 

4.3.1 Delredovisning av stödet  

Räknat från tidpunkten för godkänd slutredovisning ska stödmottagaren vart tredje år 

redovisa till PTS att infrastrukturen upprätthålls. 
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4.3.2  Slutredovisning av stödet  

När skyldigheten att upprätthålla infrastrukturen har löpt ut ska stödmottagaren 

inkomma med tekniskt och ekonomiskt underlag enligt PTS anvisningar.  

4.4 Revision  

PTS, eller den PTS anvisar, har rätt att begära in och kontrollera tekniskt och 

ekonomiskt underlag avseende de stödfinansierade åtgärderna.  

4.5 Återbetalning av stöd  

Om förutsättningarna för återbetalningsskyldighet och återkrav enligt förordning 

(2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik 

är uppfyllda kommer PTS att ta ställning till återbetalningsskyldigheten och om 

återkravet ska avse hela eller delar av stödet. 

Stödmottagaren är skyldig att återbetala erhållet stöd till PTS om det framkommer att 

stödmottagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att 

stödet beviljats felaktigt eller med ett för högt belopp.  

Stödmottagaren är också återbetalningsskyldig om stödet av något annat skäl har 

beviljats felaktigt, eller med ett för högt belopp, och stödmottagaren skäligen borde 

ha insett detta.  

Därutöver är stödmottagaren även återbetalningsskyldig om inte villkoren för stödet 

har följts samt i den mån stödet, helt eller delvis, inte har utnyttjats, eller inte har 

använts för de stödfinansierade åtgärderna. 

Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig ska PTS besluta att, helt eller delvis, 

återkräva stödet med ränta. Kravet på återbetalning eller ränta får, helt eller delvis, 

sättas ned om det finns särskilda skäl.  

Ränta ska beräknas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut 

om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger 

statens utlåningsränta med två procentenheter.  


