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Varför 
bredbandsstöd?

Politiska mål, 
insatser och 
kraftsamlingar för 
att skapa ett digitalt 
inkluderande 
samhälle



År 2020
95 % ska ha 
tillgång till 
100 Mbit/s 

År 2023
Alla ska ha 

tillgång till stabila 
mobila tjänster av 

god kvalitet 

År 2025
98 % 1 Gbit/s

1,9 % 100 Mbit/s
0,1 % 30 Mbit/s



PTS uppdrag är att 
konkretisera hur framtida 
stödinsatser kan 
utformas på ett effektivt 
sätt, med utgångspunkt i 
förslag från 2017. 



150 
mnkr

200 
mnkr

300 
mnkr

2020

2022
2021



PTS förslag



Utgångspunkter enligt 
Gruppundantagsförordningen (GBER)

1) Ge stöd där det saknas bredband

2) Ingen kommersiell utbyggnad inom 3 år

3) Tilldela stöd genom konkurrensutsatt urvalsprocess

4) Se till att villkor följs



Vi strävar efter en modell som möjliggör 

• Långsiktig bredbandsinfrastruktur

• Central styrning bl.a. genom regionala prioriteringar

• En kostnadseffektiv utbyggnad

• Att befintliga marknadskrafter och konkurrenssituationen 
störs så lite som möjligt



Frågor?



PTS väljer ut 
stödberättigade 

regioner

PTS identifierar 
stödområden 

inom regionerna

Regionerna
prioriterar 
byggnader

PTS genomför 
offentligt 
samråd

PTS genomför
konkurrens-
utsättning

Nätägare 
skickar in 
ansökan

PTS beslutar om 
tilldelning

PTS följer upp 
och kontrollerar



• Vi föreslår att stödet år 2020 fördelas lika på 
fyra regioner
• Tillräckligt med pengar till en region
• Möjligt att hantera administrativt

• 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

PTS väljer ur 
stödberättigade 

regioner



• PTS samlar in data om befintlig och planerad
utbyggnad av NGA (nästa generations 
accessnät) från:
• Nätägare
• Bredbandskoordinatorer

• Underlaget rimlighetsgranskas av PTS

• Resultatet blir områden med byggnader som är 
stödberättigade

PTS identifierar 
stödområden 

inom 
regionerna



Exempel på 
stödområde

Lila:
Stödberättigade områden

Grönt:
Ej stödberättigade 
byggnader



• PTS föreslår att regioner 
ansvarar för prioriteringar av 
områden

• Regionerna anger:
• vilka byggnader som ska prioriteras
• om fritidshus ska ingå i utlysningen 

eller inte 

• Varje prioriterad byggnad ger 
en procentuell rabatt på 
begärt stöd vid utvärderingen 
av anbud. 

Regionerna
prioriterar 
byggnader



• PTS genomför samråd under april-maj om:
• Vilka byggnader som är stödberättigade
• Vilka byggnader som har prioriterats av regionerna

• Syfte:
• Utökad transparens
• Säkerställa att stödet inte går till områden där det 

finns eller kommer att byggas NGA inom tre år

• PTS kommer att begära in underlag för att 
kontrollera planerad utbyggnad

PTS genomför 
offentligt 
samråd



• Konkurrensutsättningen sker mellan 
utbyggnadsprojekt inom respektive region

• Respektive nätägare definierar ett eller flera 
utbyggnadsprojekt där varje projekt består av en 
lista med byggnader och begärt stödbelopp

• Ett utbyggnadsprojekt föreslås bestå av ett 
sammanhängande område och omfatta minst 10 och 
maximalt 400 byggnader

• De utbyggnadsprojekt som begär lägst stödbelopp i 
genomsnitt per byggnad tilldelas stöd fram till dess 
att regionens stödpott är förbrukad

PTS genomför
konkurrens-
utsättning



Rabatt för prioriterade byggnader
• En prioriterad byggnad i ett projekt föreslås ge en rabatt på 2%, för 

samtliga byggnader i projektet

• Rabatten gäller enbart vid utvärderingen av olika ansökningar

• Ju fler prioriterade byggnader, desto högre rabatt för projektet

• Ett tak för den maximala rabatten som ett projekt kan få är 50%

En ansökan omfattar 
100 byggnader varav 

4 är prioriterade. 
Det ger en rabatt på 

8% på hela 
stödbeloppet.

Exempel 1
En ansökan omfattar 
200 byggnader varav 

25 är prioriterade. 
Det ger en rabatt på 

50% på hela 
stödbeloppet.

Exempel 2
En ansökan omfattar 
300 byggnader varav 

30 är prioriterade. 
Det ger en rabatt på 
50% (maxnivå) på 
hela stödbeloppet.

Exempel 3



• PTS kontrollerar att kommersiella och tekniska 
villkor följs, ex:
• Tidplan
• Krav på driftsättning
• Tillträde
• Krav enligt Robust fiber

• Möjlighet till återkrav om villkor eller tidplan ej 
följs.

Efter 
tilldelning av 

stöd



Preliminär tidplan 2020

Jan Feb/Mar Apr/Maj Jun-Aug Sep/Okt Nov/Dec

PTS rapporterar 
uppdrag och 

utser 4 regioner
Regionerna 
prioriterar

Offentligt 
samråd

Utlysning: 
nätbyggare 
söker stöd

Utvärdering av 
ansökningar

Beslut och 
utbetalning



Frågor?



Alla inspel och synpunkter 
är välkomna! 
pts@pts.se

mailto:pts@pts.se
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