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Denna bilaga innehåller en kortfattad förteckning 
över gällande (2012) statliga stöd- och 
stimulansprogram där kommunen, samfälligheter, 
byalag och andra typer av föreningar kan ansöka 
om ekonomiskt stöd för att bygga bredbandsnät. 
 
(Källa: Bredbandsguiden) 
 

1. Landsbygdsprogrammet 
Landsbygdsprogrammet syftar till att stärka 
utvecklingskraften på landsbygden. Det nuvarande 
landsbygdsprogrammet gäller från 2007 till och 
med 2013, med en budget på ca 36 miljarder 
kronor, varav strax över 600 miljoner kronor 
beräknas användas för lokala bredbandsprojekt. 
Utöver stöd till själva genomförandet av 
bredbandsprojekten kan stöd beviljas till 
förstudier, möten, planering och projektering för 
bredbandsprojekt. Två typer av medel finns inom 
landsbygdsprogrammet. Det finns dels medel som 
öronmärkts för bredband, dels medel som kan 
användas för ”grundläggande service”, ett begrepp 
som inkluderar bredbandssatsningar. 
Det är länsstyrelserna som fattar beslut om stöd 
inom Landsbygdsprogrammet. Regeringen har 
under hösten 2012 vidare tillfört ytterligare 600 
miljoner kronor till landsbygdsprogrammet för 
åren 2012-2014. Med tidigare satsningar innebär 
detta att regeringen satsar totalt ca 1,1 miljarder 
kronor på bredbandsutbyggnad för landsbygden 
2012-2014. I det tekniska underlaget till nytt 
landsbygdsprogram för 2014-2020 anses 
bredbandsutbyggnad vara en viktig insats när 
åtgärder för service, infrastruktur och attraktiv 
landsbygd ska bedömas. Förslaget är därför att 3,4 
miljarder kronor avsätts för bredbandsutbyggnad. 
För mer information om bredband i 
Landsbygdsprogrammet se: 
www.jordbruksverket.se/bredband 
 
 

2. Kanalisationsstöd 
Från och med 2008 finns ett statligt stöd som 
syftar till att främja utbyggnad av bredbands-
infrastruktur på landsbygden där det idag inte finns 
något marknadsintresse för att investera i 
bredbandsnät. Stödet ges till projekt där man 
anlägger tomrör (kanalisation) för fiberbaserad IT-
infrastruktur. Stödet kan sökas av kommuner, 
företag, samfällighetsföreningar, ekonomisk 
föreningar eller privatpersoner. Tidigare har det 
krävts att rören läggs ner i samband med 
utbyggnad av annan kanalisation som till exempel 
el eller vatten. Sedan 2010 gäller inte det kravet. 

Stödet kan bara gå till projekt där man bedömer 
att IT-infrastrukturen inte kommer att byggas ut 
inom tre år. Varje projekt förväntas omfatta ett 
begränsat geografiskt område. Projekt som beviljas 
stöd ska vara färdigställda och redovisade inom två 
år från datum för beslut. För mer information om 
hur ansökningsprocessen för kanalisationsstöd 
finns att hämta på 
www.lansstyrelsen.se/orebro/bredband 
 
 

3. PTS Medfinansiering 
För bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet 
kräver EU att en nationell offentlig aktör tar en del 
av kostnaden (så kallad offentlig medfinansiering). 
För att sänka tröskeln för att starta lokala 
bredbandsprojekt fick PTS 2010 i uppdrag av 
regeringen att medfinansiera bredbandsutbyggnad 
på landsbygden. Intresset för PTS medfinansiering 
har successivt ökat, vilket även har lett till att 
ansökningstrycket ökat. Idag beviljas 
medfinansiering till bredbandsprojekt inom 
landsbygdsprogrammet och för 
kanalisationsprojekt (tomrör) som bekostas med 
särskilda nationella medel (kanalisationsstödet). 
För mer information om hur ansökningsprocessen 
för PTS medfinansiering går till finns att hämta på 
http://www.pts.se/bredbandsstod 
 

3a. PTS medfinansiering inom 
Landsbygdsprogrammet 
Om exempelvis ett byalag vill bygga bredband finns 
olika potter i Landsbygdsprogrammet som det går 
att ansöka om stödmedel ur. Hur stor andel 
medfinansiering PTS kan gå in med beror av vilken 
pott som stödet hämtas ur. Kontakta din 
länsstyrelse eller Sametinget för mer information 
om möjlighet till medfinansiering av 
bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet. 
 

3b. PTS medfinansiering inom 
kanalisationsstödet 
PTS medfinansiering av projekt för att anlägga 
kanalisation (tomrör) för bredbandsnät kan uppgå 
till högst 50 procent av stödberättigade kostnader 
eller maximalt 900 000 kronor. Detta innebär att 
PTS kan matcha det belopp som utbetalas via 
kanalisationsstödet, men att 
medfinansieringssumman inte kan bli högre än det 
belopp som ges via kanalisationsstödet, och inte 
heller överstiga 900 000 kronor.  
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4. Strukturfonderna 

Som ett led i den långsiktiga målsättningen att 
förstärka Europas konkurrenskraft samt bidra till 
att utjämna de skillnader som finns mellan olika 
delar av unionen genomförs ett flertal satsningar 
på infrastrukturell ut- och uppbyggnad. Ett av de 
viktigaste verktygen för nämnda satsningar är de så 
kallade regionala strukturfondsprogrammen - ofta 
kallade strukturfonderna. Befintliga strukturfonder 
löper under 2007-2013 och har en ram om ca 9 
miljarder kronor, varav ca 1 miljard kronor kunnat 
användas för bredband. Projekt som finansieras via 
strukturfonderna omfattar ofta större 
bredbandsprojekt i t.ex. en hel region. 
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta 
regionala strukturfondsprogrammen för regional 
konkurrenskraft och sysselsättning. Myndigheten 
tar emot ansökningar om EU-medel och gör en 
laglighetsprövning. Även 
Strukturfondspartnerskapet är involverat och gör 
bindande prioriteringar av projekten. För mer 
information om programmen och hur man ansöker 
om EU-medel kontakta Tillväxtverket. Mer 
information finns på:  
www.tillvaxtverket.se 
 
 

5. Regionala utvecklingsmedel  
(så kallade ”1:1-medel”) 
Regionala utvecklingsmedel fördelas till län och 
regioner i syfte att stödja det regionala 
tillväxtarbetet. För budgetåret 2012 omfattar 
anslaget drygt 1,5 miljarder kronor. Användningen 
styrs i stor utsträckning av regionala prioriteringar 
och vägledande för satsningar är de regionala 
utvecklings- och tillväxtprogrammen. Medlen kan 
användas både för att bekosta hela 
bredbandsprojekt och som medfinansieringsmedel 
– dvs. för att skala upp andra projekt. Mer 
information finns på: www.tillvaxtverket.se 
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