
Ansökan om tillgång till telefoni och 
grundläggande internet  
FÖRETAG 

Post- och telestyrelsen 
Box 5398 
102 49 Stockholm 

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna 
blanketten och skicka in den i original.  

Post- och telestyrelsen 

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05 
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

Ansökan gäller 

☐ Grundläggande internet - möjliggör även telefonitjänster

☐ Endast telefoni – inte grundläggande internet

Adress som söker stöd för bredband eller telefoni 

Postadress 

Postnummer Ort 

 Kontaktuppgifter Privatperson 

För- och efternamn Personnummer (ååmmdd-xxxx) 

E-postadress Telefon Mobiltelefon 

Kontaktuppgifter Företag 

Företagsnamn Organisationsnummer 

E-postadress till kontaktperson Telefon Mobiltelefon 

☐ Jag har ett fast verksamhetsställe på adressen som jag har angett ovan. Bifoga utdrag ur bolagsregistret
om verksamheten är registrerad, alternativt annan dokumentation som visar varifrån verksamheten bedrivs.



2(7) 

Post- och telestyrelsen 2 

Har ditt företag tilldelats statligt stöd av mindre betydelse under de senaste två åren? 

☐ Ja – bifoga kopia av beslut om statligt stöd av mindre betydelse

☐ Nej

Mottaget stödbelopp Myndighet som beslutat om statligt stöd 

Vilken kategori tillhör byggnaden på adressen ovan? 

☐ Fast verksamhetsställe ☐ Annat verksamhetsställe

Om annat verksamhetsställe, beskriv verksamhetens art och hur verksamheten bedrivs på platsen 
(ange om det är säsongsrelaterat, dvs. en viss period under året). 

Har byggnaden elförsörjning? 

☐ Ja ☐ Nej

Är byggnaden belägen i anslutning till väg för fordonstrafik? 

☐ Ja ☐ Nej

Om nej, beskriv transportmedel för att ta sig till byggnaden från närmast belägna väg för 
fordonstrafik.  

Beskriv siktförhållanden/omgivning runt byggnaden du ansöker för. Vid behov bifoga bilder 
från byggnaden. 
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Kontakt med operatör 
Om du har haft tidigare kontakt med någon mobil- eller satellitoperatör om täckning i ditt område kan 
du beskriva det i fälten nedan. PTS kommer eventuellt att kontakta dig för ytterligare information om 
operatörer.  

Net1 Datum för kontakt 

Besked 

Tele2 Datum för kontakt 

Besked 

Telenor Datum för kontakt 

Besked 

Telia Datum för kontakt 

Besked 

Tre Datum för kontakt 

Besked 

Satellitoperatör - kontakta en av de två uppräknade 

Europasat ☐ RB Communications ☐ Datum för kontakt 

Besked 
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Kontakt med övriga operatörer 
Om du har haft kontakt med annan än ovan listade operatörer kan du beskriva det i fälten nedan. Ange 
namn på operatören du varit i kontakt med. 

Annan operatör 1 

Operatörsnamn Datum för kontakt 

Besked 

Annan operatör 2 

Operatörsnamn Datum för kontakt 

Besked 

Annan operatör 3 

Operatörsnamn Datum för kontakt 

Besked 

Annan operatör 4 

Operatörsnamn Datum för kontakt 

Besked 
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Underskrift 

Firmatecknare 

Namnförtydligande Ort och datum 

Bifoga fullmakt om du ansöker för någon annan. 
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Information om behandling av personuppgifter vid ansökan om stöd för åtgärder 
som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet 

Post- och telestyrelsen (PTS) beviljar stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell 
tillgång till internet med stöd av bestämmelserna i förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger 
tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet, nedan förordningen.  

PTS, organisationsnummer 202100-4359, Box 5398, 102 49  STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig 
för behandlingen av dina personuppgifter i samband med nämnd ansökan. PTS e-postadress är 
pts@pts.se och växelnummer är 08-678 55 00. 

• Vilka personuppgifter behandlas
I ansökan om stöd enligt förordningen ska du lämna vissa personuppgifter såsom namn och
personnummer, e-postadress, telefonnummer. Det är dessa personuppgifter som vi behandlar
om dig såsom personuppgiftsansvarig. Dina adressuppgifter kommer även att stämmas av med
byggnadsinformationen vi har i vår bredbandskartläggning avseende tillgång till olika fasta och
trådlösa tekniker.

• Dina uppgifter kommer även att stämmas av med marknadsaktörer och leverantörer av
telefoni- och bredbandsanslutningar.

• Ändamål för behandlingen av dina personuppgifter
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att PTS ska kunna handlägga din
ansökan om stöd, ta ställning till om du är berättigad till stöd enligt förordningen och därefter
ev. kunna bevilja stöd för den åtgärd du sökt stöd för.

• Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
PTS rätt att registrera dina uppgifter grundas på myndighetens befogenhet att bevilja stöd enligt
förordningen (s.k. myndighetsutövning).

• Mottagare av dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår
räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Här aktualiseras leverantörerna/operatörerna som
PTS upphandlar och ska möjliggöra stödet.

• Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det
innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar
som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara
sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på
regeringens webbplats.

• Hur länge sparas dina personuppgifter
Personuppgifterna som vi behandlar finns kvar under den tid det är nödvändigt för att vi ska
kunna slutföra behandlingen av din ansökan och administrera stödåtgärden, utöva våra
rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig i enlighet med förordningen.
Därefter tas dina personuppgifter bort.
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• Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och begära
rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.
Kontakta i så fall PTS.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och 
även till Datainspektionen. 

Du kan alltid vända dig till PTS för att få hjälp med ansökan och frågor i anledning av stödåtgärder 
enligt förordningen.  
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