
Hypotetiska exempel jämförelsetal bredbandsstöd 2022

Projekt A Projekt B Projekt C Projekt D Projekt E Projekt F

Sökt stöd 500 000          500 000           1 000 000         1 000 000          250 000            200 000           

Bostadshus 10                   25                    50                     50                      5                       5                      

Arbetsställen 10                   25                    25                     20                      5                       5                      

Fritidshus 80                   50                    225                   12                      20                     25                    

Andel fritidshus 80% 50% 75% 15% 67% 71%

Utvärderingsparameter 2021 5 000              5 000               3 333                12 195               8 333                5 714               

Utvärderingsparameter 2022 25 000            10 000             13 333              14 286               25 000              20 000             

Kommentarer/förtydliganden:

A & B

C & D

E & F

Projekt A och B har lika många byggnader totalt sett och söker båda lika mycket i stöd. 										

År 2021 hade de rangordnats lika, medan Projekt B får en större sannolikhet (hamnar bättre till i rangordningen) år 2022 eftersom det är 

fler bostäder och arbetsställen i Projektet B än i Projekt A.											

Projekt C och Projekt D ansöker om lika mycket stöd. Projekt C har många fler byggnader totalt sett och en mycket högre andel fritidshus 

än projekt D. Både år 2021 och år 2022 kommer projekt C att ha en större sannolikhet att tilldelas stöd (hamna bättre till i rangordningen) 

än projekt D. Detta beror på att det finns fler bostäder och arbetsställen i projekt C. Det är viktigt att poängtera att andelen fritidshus inte är 

avgörande på något sätt. Projekt C har en fem gånger högre andel fritdishus än projekt D, men rangordnas högre både år 2021 och 2022. 

Det kan också observeras att både Projekt C och D kommer att rangordnas högre än Projekt A - trots den högre sökta stödsumman - 

eftersom det är tillräckligt många fler bostäder och arbetsställen i C och D för att kompensera för detta.											

Projekt E och F har lika många bostäder och arbetsställen. Projekt F har dock fler fritidshus (både till antal och andel). Dessa fritidshus har 

dock bidragit till att Projekt F kan ansöka om ett lägre stöd. (de har ett positivt täckningsbidrag, inkomsterna från dessa ytterligare 

fritidshus anslutningsavgift och förväntade ström av intäkter har medfört att Projekt F har fått bättre ekonomiska förutsättningar - allt annat 

lika jämfört med projekt E).	Projekt F kommer således att få en bättre rangordning än Projekt E. Projekt F kommer också att rangordnas 

bättre än Projekt A år 2022, men hade rangordnats sämre än Projekt A år 2021. Märk väl att en utvärderingsparameter på 50 000 år 2021 

inte nödvändigtvis är sämre än en rangordningsparameter på 25 000 år 2022 eftersom ALLA projekt kommer att få en ny 

rangordningsparameter.	
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