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Hearing om nytt bredbandsstöd 

Stockholm den 26 november 2019 
Detta dokument ger en sammanfattning av PTS förslag till stödmodell, och 
syftar till att underlätta för olika aktörer att ge synpunkter. PTS slutliga förslag 
kommer att rapporteras till regeringen den 17 januari 2020 och kan därför 
komma att ändras fram till dess.  

Centrala utgångspunkter 
PTS förslag utformas i enlighet med Gruppundantagsförordningen1 (hädanefter 
GBER). Enligt artikel 52 GBER ska stöd tilldelas på grundval av en öppen, 
transparent, icke-diskriminerande och konkurrensutsatt urvalsprocess, där 
principen om teknikneutralitet iakttas. Stöd får endast lämnas i områden där det 
saknas tillgång till s.k. NGA-nät2 och där utbyggnad på kommersiella villkor 
sannolikt inte kommer att ske inom de närmsta tre åren. Stödprogrammet bör 
också utformas så att befintliga marknadskrafter och konkurrenssituationen 
störs så lite som möjligt. 

Sammanfattningsvis föreslår PTS att: 
1. Stödet ska ge ökad tillgång till snabbt bredband för hushåll, företag och 

till viss del fritidshus som finns utanför tätort3. Stödet får endast ges där 
det saknas tillgång till NGA-nät, och som inte bedöms kunna få tillgång 
till det genom utbyggnad på kommersiella villkor under de närmaste tre 
åren. PTS tar fram ett underlag över vilka byggnader som är möjliga att 

                                                 

1 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 med ändringar. 
2 Se art. 2 p. 138 och art. 52 p. 3 i GBER. De tekniker som i dagsläget uppfyller kraven för nästa 
generations accessnät är fibernät, VDSL inom 500 meter från en telestation, DOCSIS 3.0 samt under vissa 
förutsättningar radiobaserade lösningar. 

3 Här avses statistisk tätort enligt Statistiska Centralbyråns definitioner, dvs. tät bebyggelse med minst 200 
invånare. Se SCB MI 38 SM 1901. 
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ge stöd till genom att använda data från PTS årliga mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggning. 
 

2. Stödet ges till utbyggnad av infrastruktur med överföringshastighet för 
slutanvändaren om 1 Gbit/s. Bredbandsinfrastrukturen ska förläggas 
enligt riktlinjerna i Robust fiber/Robusta radionät m.m. och med en 
viss överkapacitet för att säkra en långsiktigt hållbar investering. 
 

3. Stödet går till utbyggnad av infrastruktur i byggnadens absoluta närhet 
(”homes passed”). Stödet avser därför den utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur som går från närmaste anslutnings- eller 
accessnod i redan 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 ska ansluta de 
slutanvändare som begär anslutning till en skälig anslutningsavgift inom 
två år från att stödprojektet är avslutat.  
 

4. Stödpotten om 150 mnkr (minus del till administration) år 2020 fördelas 
mellan fyra regioner. Syftet är att möjliggöra en effektiv utbyggnad 
genom att tillräckligt med pengar avsätts till ett och samma område, och 
att bygga en modell som är möjlig att hantera administrativt givet att 
stödet ska delas ut redan under 2020. PTS föreslår att regionerna väljs 
ut baserat på kostnadseffektivitet, dvs där det är billigast att bygga. 
Urvalet görs med PTS fiberutbyggnadsmodell som simulerar utbyggnad 
av fiber till byggnader med hushåll och arbetsställen. 
 

5. Utlysningen av stödet sker 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 snitt per byggnad) hamnar högst upp i en lista 
från lägsta genomsnittliga stödbelopp per byggnad ner till högsta 
stödbelopp. Samtliga utbyggnadsprojekt som täcks av de avsatta medlen 
för den aktuella regionen tilldelas stöd i enlighet med listan under 
förutsättning att övriga krav på innehåll i ansökningarna är uppfyllda. 
Flera utbyggnadsprojekt per region och per aktör kan tilldelas stöd.  
 

6. Regionerna ges möjlighet att prioritera utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur till områden som utifrån regionens 
utvecklingsstrategi eller motsvarande strategiska inriktning bedöms som 
särskilt viktiga. De regionala prioriteringarna ger en rabatt i 
utvärderingen av inkomna ansökningar, och styr alltså vilka ansökningar 
som får del av stödet. Prioriteringen görs konkret genom att prioritera 
specifika byggnader. En prioriterad byggnad i ett projekt ger en rabatt 
på 2% för samtliga byggnader i projektet. Rabatten ackumuleras genom 
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att antalet prioriterade byggnader som ingår i området summeras. Ett 
tak för den maximala rabatten som ett projekt kan få är satt till 50%. 
Den ackumulerade rabatten tillämpas på hela anbudspriset, dvs även 
samtliga icke-prioriterade byggnader som ingår i projektet. 
 

7. Regionerna föreslås få styra om fritidshus ska inkluderas inom den 
aktuella regionens stödprojekt eller inte.  
 

8. Stödet riktar sig till privata och offentliga aktörer (som till exempel 
operatörer, stadsnät och fiberföreningar) 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 aktören ansöker om. Ett krav som följer av stödet är 
också att stödmottagaren följer PTS driftsäkerhetsföreskrifter.  
 

9. Stödprogrammet omfattar kommersiella 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 m.m. samt konsekvenser om kraven inte 
efterlevs.  
 

10. PTS ansvarar för löpande uppföljning och kontroll av att villkoren i 
stödbeslutet efterlevs och får möjlighet att kräva tillbaka medel om så 
inte sker.   

Frågeställningar som PTS särskilt önskar synpunkter på 
under dagen: 

• Storlek på utbyggnadsprojekt definieras av den som söker stödet. Vi vill 
inkludera ett krav på förslagsvis minst 10 anslutningar och 200 000 kr 
och max 400 anslutningar och 10 miljoner kr. Vad är lämplig storlek 
för effektiv utbyggnad? 

• Förslaget är att stöd ges fram till en avlämningspunkt från vilken 
stödmottagaren kan erbjuda slutanvändaren en bredbandsanslutning 
som möjliggör 1 Gbit/s till en skälig, och på förhand fastställd, 
anslutningsavgift för slutanvändaren. Vilka effekter skulle de ha om 
PTS fastställer ett intervall för skälig anslutningsavgift, och att 
stödmottagaren är skyldig att ansluta slutanvändare till ett pris 
inom intervallet som anges i ansökan, under en tvåårsperiod från 
att utbyggnaden är klar? 
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