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1. Allmänna krav på ansökan 

1.1 Acceptera kraven på ansökan  

Den sökande ska uppfylla alla de krav och följa de anvisningar som PTS ställer i detta 

dokument. Ansökan ska skickas in i PTS portal via ansökningsfunktionen för ansökan 

om bredbandsstöd 2022. Ni ska bekräfta att ni uppfyller kraven och lämna in de 

uppgifter PTS begär. Lämnar ni inte in dessa underlag kan PTS komma att avvisa 

ansökan, vilket innebär att PTS inte prövar ansökan om stöd.  

De uppgifter ni ska ange i ansökan är nödvändiga för att PTS ska kunna granska 

inkomna ansökningar och bedöma om de är rimliga och baserade på ekonomiska 

och tidsmässiga antaganden som är realistiska.   

Av vissa krav nedan framgår att det inte krävs att underlag bifogas ansökan. PTS kan 

komma att begära in kompletterande underlag som styrker att ni uppfyller dessa 

krav. Detta sker i PTS portal. 

1.2 Acceptera PTS villkor för beviljat bredbandsstöd  

Den sökande åtar sig att följa PTS villkor för beviljat stöd om PTS beviljar er stöd.  

1.3 Läs förordning (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av  

bredbandsinfrastruktur  

Den sökande måste ta del av förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad 

av bredbandsinfrastruktur.1 I förordningen finns övergripande bestämmelser och 

förutsättningar för bredbandsstödet.   

1.4 Sista ansökningsdag  

Ansökan ska vara inkommen till PTS senast den 22 augusti 2022.  

Innan sista ansökningsdag kan den sökande ändra sin ansökan i PTS portal genom 

att återta ansökan och skicka in den på nytt. Efter sista ansökningsdag finns enbart 

möjlighet att ändra uppenbara skriv- och räknefel, förtydliga redan inkommen 

information samt komplettera med offentliggjorda handlingar. Varje 

efterhandskorrigering av ansökan prövas individuellt där PTS avgör eventuellt 

godkännande. I övrigt har den sökande inte möjlighet att ändra sin ansökan eller sina 

utbyggnadsprojekt efter sista ansökningsdag. Det är möjligt för den sökande att helt 

återta sin ansökan fram till dess att PTS fattat beslut om tilldelning.  

 

                                                        

1 Förordning (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur Svensk 
författningssamling 2020:2020:266 t.o.m. SFS 2021:1333 - Riksdagen 
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1.5 Sista dag för frågor  

Frågor om bredbandsstödet ställs i PTS portal inne i ansökningsfunktionen. PTS 

behöver ha samtliga frågor om bredbandsstödet senast den 8 augusti 2022, därefter 

kommer funktionen för att ställa frågor att stängas.   

Tekniska frågor om PTS portal och dess funktioner kan ställas via knappen för 

”Supportärenden”. 

PTS besvarar frågorna löpande och svaren blir tillgängliga för alla i PTS portal.  

1.6 Ange företagsstorlek  

Den sökande ska ange företagets storlek. Även föreningar ska besvara frågan.  

Företag delas in i följande fyra storlekskategorier:  

• Stort företag (företag som sysselsätter minst 250 personer och vars 

årsomsättning överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning överstiger 

43 miljoner euro per år).  

• Medelstort företag (företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars 

årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte 

överstiger 43 miljoner euro per år).  

• Småföretag (företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning 

eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år).  

• Mikroföretag (företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning 

eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år).  

1.7 Använd svenska och svenska kronor i ansökan  

Ansökan lämnas in på svenska. Med detta menas att all dokumentation och 

information som krävs för att uppfylla krav, obligatoriska som icke-obligatoriska, ska 

vara på svenska. Det är dock tillåtet att ange namn, titlar, begrepp och liknande på 

annat språk. I förekommande fall ska utländska handlingar vara översatta till svenska. 

Pengasummor ska alltid anges i svenska kronor. 

1.8 All information ska finnas i ansökan  

All information ska finnas i ansökan. När PTS utvärderar och granskar ansökningar 

kommer myndigheten inte att ta någon hänsyn till information som finns på 

webbplatser som den sökande hänvisat till.  

1.9 Bara behörig företrädare för sökande kan ansöka  

Den person som lämnar in ansökan om bredbandsstöd måste ha behörighet att göra 

detta. För att PTS ska kunna hantera ansökan måste behörigheten styrkas, t.ex. 

genom registreringsbevis eller fullmakt.  

1.9.1 Vem är behörig att ansöka om bredbandsstöd för ett aktiebolag?  

Ett aktiebolags styrelse har rätt att teckna bolagets firma. Styrelsen kan också 

överföra rätten att underteckna avtal för bolagets räkning till annan genom att utse 

en eller flera särskilda firmatecknare, eller genom att utfärda fullmakter. I de fall 
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aktiebolaget har en verkställande direktör kan denne teckna bolagets firma för 

sådana uppgifter som omfattas av den verkställande direktörens ansvarsområde, 

den löpande förvaltningen.   

Vid ansökan om bredbandsstöd ska underlag från Bolagsverkets register som styrker 

vem eller vilka personer som är aktiebolagets firmatecknare eller särskilda 

firmatecknare bifogas. Om aktiebolagets styrelse har bemyndigat någon annan att 

teckna bolagets firma ska utfärdad fullmakt från bolagets firmatecknare bifogas som 

underlag. I Bolagsverkets register finns även uppgift om vem som är ett aktiebolags 

verkställande direktör. Endast om ansökan om bredbandsstöd bedöms ingå i 

aktiebolagets löpande förvaltning kan den verkställande direktören ansöka om 

bredbandsstöd utan fullmakt från bolagets firmatecknare.  

1.9.2 Vem är behörig att ansöka om bredbandsstöd för en ekonomisk 
förening?  

En ekonomisk förenings styrelse har rätt att teckna föreningens firma. Styrelsen kan 

också, förutsatt att detta inte strider mot föreningens stadgar, överföra rätten att 

underteckna avtal för föreningens räkning till annan genom att utse en eller flera 

särskilda firmatecknare, eller genom att utfärda fullmakter. Den verkställande 

direktören har därutöver firmateckningsrätt avseende uppgifter som faller inom den 

verkställande direktörens ansvarsområde, den löpande förvaltningen.   

Av Bolagsverkets register framgår vem eller vilka personer som är föreningens 

firmatecknare och särskilda firmatecknare. Utdrag från Bolagsverkets register bör 

bifogas som underlag för att styrka att undertecknaren är behörig firmatecknare eller 

särskild firmatecknare. Om föreningens styrelse har bemyndigat någon annan att 

teckna föreningens firma ska utfärdad fullmakt från föreningens firmatecknare 

bifogas som underlag. Vem som är föreningens verkställande direktör framgår av 

utdrag från Bolagsverkets register. Endast om ansökan om bredbandsstöd bedöms 

ingå i föreningens löpande förvaltning kan den verkställande direktören ansöka om 

bredbandsstöd utan fullmakt från föreningens firmatecknare.  

1.9.3 Vem är behörig att ansöka om bredbandsstöd för en kommun?  

För myndigheter finns inget register över myndigheternas respektive behöriga 

företrädare. Vem som företräder en myndighet framgår istället av myndighetens 

reglementen, arbets- och delegationsordningar eller i form av andra beslut.   

Som behörighetshandling bör utdrag från kommunfullmäktiges reglemente, behörig 

nämnds delegationsordning, vidaredelegation eller fullmakt bifogas i ansökan där det 

fastställs vem som är behörig att ansöka om bredbandsstöd på en kommun eller 

regions vägnar.   

För privata utförare, kommunala stiftelser eller kommunala bolag ska, förutom utdrag 

som styrker delegation från fullmäktige, även behörighetshandling som styrker 

behörig företrädare inom stiftelsen eller bolaget bifogas i ansökan. För kommunala 

bolag krävs därmed utdrag från Bolagsverkets register där vem eller vilka som är 
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bolagets firmatecknare framgår. För stiftelser krävs motsvarande utdrag från register 

hos Länsstyrelsen där stiftelsen är registrerad.  

1.10 En sökande per ansökan och en ansökan per sökande  

Varje sökande ska endast lämna in en ansökan oavsett hur många 

utbyggnadsprojekt den sökande vill söka stöd för. Det kan endast vara en sökande 

per ansökan.  

1.11 Ni får inte påbörja arbetet innan ni lämnat in ansökan  

PTS får inte lämna stöd till projekt där arbetet påbörjats innan ansökan lämnats in. 

Med projektet anses t.ex. fiberanläggning, grävning, inköp, beställa material, 

upphandla underentreprenörer m.m.  Arbetet anses påbörjat när det finns ett 

ovillkorligt och rättsligt bindande åtagande för projektets räkning. Detta innebär att 

t.ex. anläggningsarbete och beställningar måste vänta till efter att ansökan lämnats in 

men att arbete som krävs för att kunna söka stödet, t.ex. förprojektering (exv. att ta in 

en offert, inhämta kostnadsunderlag m.m.), får påbörjas innan.   

Kostnader som upparbetas innan PTS fattat beslut om stöd ersätts bara om projektet 

sedan tilldelas stöd. Att inleda arbetet direkt efter inlämnad ansökan är ingen garanti 

för att projektet kommer att tilldelas stöd.   

1.12 Underlag om teknisk lösning  

Om den sökande avser att använda en annan teknisk lösning än fiber eller DOCSIS 

3.0 (se Allmän information om PTS bredbandsstöd), t.ex. trådlös teknik eller 

hybridlösningar där trådlösa och trådbundna tekniker kombineras, kommer PTS göra 

en individuell prövning av om tekniken uppfyller samtliga krav för stödet.   

I det fall sökande avser att använda en annan teknisk lösning ska ni lämna in följande 

information:  

• Teknisk beskrivning som visar att vald teknik möjliggör en överföringshastighet 

om 1 Gbit/s för slutkund.   

• Beskrivning av hur nätet kan uppgraderas för att möjliggöra att fler användare 

kan anslutas.  

• Teknisk beskrivning av avlämningspunkt.  

• Beskrivning av hur ni kommer tillgodose kravet på tillträde i grossistledet.  

• Beskrivning av hur ni kommer tillgodose kraven på robusthet och driftsäkerhet.  

PTS kan komma att begära in förtydliganden och kompletteringar om den tekniska 

lösningen.  

1.13 Ange belopp exklusive moms  

Alla angivna belopp är exklusive moms om inte annat framgår. Den sökande ska ange 

alla belopp i ansökan exklusive moms.   

Moms är dock en stödberättigande kostnad om ni saknar avdragsrätt för ingående 

moms i projektets verksamhet. Kostnaden för moms anges då separat.  
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1.14 Ange sådant ni anser omfattas av sekretess i ansökan  

Ansökningar som har kommit in till PTS är allmänna handlingar. Det innebär att PTS 

ska lämna ut ansökan till den som begär det, i den mån den inte innehåller uppgifter 

som omfattas av sekretess. Det gäller även ansökningar som PTS inte beviljar och 

ansökningar som återkallas. Om någon del av ansökan innehåller uppgifter som ni 

anser omfattas av sekretess, t.ex. affärshemligheter, bör ni ange det i ansökan.   

Det är dock PTS som gör en självständig bedömning av om uppgifterna omfattas av 

sekretess innan handlingen lämnas ut till annan. PTS beslut och beslutsmotiveringar 

är allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.  

1.15 PTS behandlar personuppgifter enligt GDPR  

Information om hur PTS behandlar personuppgifter vid hantering av bredbandsstöd 

hittar du här.  

1.16 Acceptera krav på offentliggörande  

Ett stöd som omfattar ett belopp som överstiger motsvarande 500 000 euro får 

endast beviljas om stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet 

offentliggörs enligt artikel 9 förordning (EU) nr 651/2014.   

1.17 Acceptera krav på samarbete med EU:s myndigheter  

Bredbandsstödet kan komma att ingå som en del i Sveriges återhämtningsplan till EU.  

Med anledning av detta ska samtliga stödsökande lämna nedan intygande.  

Sökanden åtar sig att 

1. tillåta Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och 

Europeiska revisionsrätten att utöva sina rättigheter, däribland att genomföra 

utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med artikel 129.1 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10462,  

2. se till att kraven i punkt 1 även ställs på den som utför eller medverkar till arbetet 

med utbyggnaden,  

3. ge Ekonomistyrningsverket möjlighet att besöka och ta del av ytterligare nödvändig 

information hos dem,  

4. bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) 2018/1046, och  

                                                        

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella 
regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, 
(EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 
283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
 

https://www.pts.se/gdpr
https://www.pts.se/gdpr
https://www.pts.se/gdpr
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5. framhålla att finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen och 

säkerställa unionsfinansieringens synlighet, i enlighet med artikel 34.2 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/2413.  

  

     

                                                        

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
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2. Allmänna krav på den sökande   

2.1 Juridisk ställning  

För att kunna ansöka om PTS bredbandsstöd ska den sökande ha ett 

organisationsnummer. Sökande ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller 

föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där er verksamhet är 

etablerad. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka bredbandsstödet.  

Sökande med bolag under bildande ska bifoga diarienummer från Bolagsverket, 

www.bolagsverket.se. Bolaget ska dock vara registrerat i ett aktiebolags-, handels- 

eller föreningsregister vid tidpunkten för beslut om tilldelning av stöd.   

För utländska sökande, vars uppgifter svenska myndigheter inte har, kommer PTS att 

inhämta motsvarande dokument som intygar att ni fullgjort föreskrivna registreringar i 

hemlandet. För att underlätta PTS hantering av ärendet har PTS som önskemål, dock 

inte som krav, att utländska sökande i sin ansökan anger kontaktuppgifter till den eller 

de aktuella myndigheter i hemlandet som kan bistå PTS med dessa uppgifter.  

2.2 Intyga att ni bedriver bredbandsverksamhet  

Den sökande ska bedriva bredbandsverksamhet eller ha som huvudsakligt 

verksamhetsföremål att bedriva bredbandsverksamhet.  

2.3 Intyga erfarenhet av bredbandsutbyggnad  

Sökande ska ha erfarenhet av bredbandsutbyggnad som huvudansvarig för ett 

utbyggnadsprojekt som genomförts med gott resultat.   

Vid en bedömning av om ni uppfyller erfarenhetskravet kommer PTS att beakta om ni 

har:  

• En för ändamålet dedikerad projektorganisation.  

• Kompetens och kapacitet att följa de krav som ställs på leveransen och på den 

tekniska lösning ni använder.  

• Kompetens och kapacitet att följa gällande säkerhetsföreskrifter, anvisningar för 

Robust fiber/Robusta radionät och i övrigt gällande regelverk, standarder och 

styrdokument.  

För sökande som tidigare tilldelats bredbandsstöd tillkommer att PTS kan komma att 

beakta information från myndighetens tillsyn och uppföljning av dessa projekt. 

 

 

http://www.bolagsverket.se/
http://www.bolagsverket.se/
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2.4 Uppfyll krav på erfarenhet genom annan aktör  

Sökande kan i vissa fall uppfylla erfarenhetskravet genom att åberopa en annan 

organisations kapacitet. Ni ska i så fall bevisa att ni kommer att förfoga över den eller 

de resurser som krävs för att uppfylla erfarenhetskravet. Ni kan göra det genom att 

den åberopade organisationen i ett skriftligt åtagande intygar att ni kommer att 

förfoga över deras kapacitet vad avser de resurser som är nödvändiga för att uppfylla 

erfarenhetskravet.   

2.5 Lämna referensprojekt  

PTS ställer krav på att den sökande ska ha erfarenhet av bredbandsutbyggnad.  

Därför ska ni besvara vissa frågor om ett tidigare genomfört utbyggnadsprojekt. 

Observera att det inte behöver vara ett stödfinansierat projekt. Om ni vill uppfylla 

erfarenhetskravet genom en annan aktör ska referensprojektet avse den aktören. 

Referensprojektet ska ha omfattat bredbandsutbyggnad till minst 10 byggnader.  

PTS rekommenderar att sökanden väljer ett referensprojekt som inte är äldre än 5 år. 

Observera att detta dock inte är ett krav.  

2.6 Intyga ekonomisk ställning  

Den sökande ska ha ekonomisk och finansiell förmåga att genomföra det eller de 

utbyggnadsprojekt som ni beviljas stöd för samt kunna täcka oförutsedda 

projektkostnader. Stödmottagare som har ekonomiska svårigheter får inte ta del av 

PTS bredbandsstöd. PTS kommer i första hand att pröva om detta krav är uppfyllt 

utifrån uppgifter som PTS inhämtar från kreditupplysningsföretaget UC AB (UC).  

Om ni har minst rating 3 hos UC kan kravet vara uppfyllt. 

Om ni har lägre rating än 3 hos UC eller ni inte omfattas av ratingsystemet kommer 

PTS att göra en helhetsbedömning av er ekonomiska och finansiella stabilitet. För att 

PTS ska kunna göra en sådan helhetsbedömning ska ni, på begäran av PTS, kunna 

tillhandahålla dokumentation som klarlägger er ekonomiska ställning. Det kan t.ex. 

vara årsredovisning, årsbokslut, godkänd rating hos annat kreditupplysningsföretag 

än UC, koncerngaranti, eller referens till bank med utfästelse om bankgaranti eller 

motsvarande annan finansiär. Även om ni har UC rating 3 eller mer ska ni kunna 

tillhandahålla sådan dokumentation på begäran av PTS.  

Om ni har bedrivit verksamhet kortare tid än ett år ska ni, på begäran från PTS, lämna 

in en preliminär balansräkning, ett revisorsintyg över balansräkningen och eventuell 

ytterligare dokumentation som visar att ni har förmåga att genomföra det aktuella 

utbyggnadsprojektet och täcka oförutsedda projektkostnader.  

 

2.7 Intyga att ni har ansvarsförsäkring  

Sökande ska ha en ansvarsförsäkring omfattande allmänt ansvar samt 

företagsförsäkring under utbyggnadsperioden och fram till dess att PTS har godkänt 
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utbyggnadsprojektet. Dokumentation om giltig försäkring, med uppgift om 

försäkringsbolag och försäkringsnummer, ska på begäran från PTS kunna uppvisas 

innan beslut om tilldelning av stöd fattas.  

2.8 Intygande om annat stöd  

PTS får inte lämna stöd till åtgärder som beviljats stöd enligt   

a. förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,   

b. förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, eller   

c. förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.  

PTS tillåter heller inte att stödmottagare finansierar utbyggnadsprojekt med offentliga 

åtgärder som utgör ett annat statsstöd enligt definitionen i artikel 107.1 fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). I ansökningsformuläret behöver ni 

som stödsökande intyga att ert utbyggnadsprojekt inte har eller kommer att 

finansieras med annat statsstöd. 

Om ni som stödsökande anger att ett utbyggnadsprojekt är finansierat med offentliga 

åtgärder som t.ex. kommunala eller regionala medel eller lån, behöver ni inkomma 

med ett skriftligt intyg från det utbetalande offentliga organet. Intyget ska styrka att 

finansiering inte utgör ett statsstöd enligt artikel 107.1 EUF-fördraget. 

Det skriftliga intyget ska bifogas vid ansökningstillfället och innehålla följande 

uppgifter: 

• Försäkran om att de medel eller lån som betalas ut för utbyggnadsprojektet 

inte utgör ett statsstöd enligt artikel 107.1 EUF-fördraget 

• Belopp  

• Datum och underskrift av den som är behörig att godkänna finansiering för 

en kommun eller regions räkning (se mer under avsnitt 1.9.3)  

2.9 Olagligt statsstöd  

PTS får inte betala ut bredbandsstöd till ett företag som är föremål för betalningskrav 

på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen, som förklarar att ett stöd beviljat 

av en svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.  

2.10 Intyga att ni tar ansvar för underleverantörer  

De sökande som tilldelas stöd har rätt att anlita underleverantörer. Ni ansvarar då fullt 

ut för att de underleverantörer och andra som utför arbete för er räkning, uppfyller 

samma krav som ställs på er. Ni ansvarar fullt ut för att PTS villkor för beviljat 

bredbandsstöd följs, även om annan aktör utför hela eller delar av arbetet.  
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3. Skapa utbyggnadsprojekt i ansökan  

3.1 Krav på utbyggnadsprojektet  

Ett utbyggnadsprojekt måste uppfylla följande krav:   

• Projektet omfattar avlämningspunkter för lägst 10 byggnader och högst 400 

byggnader.  

• Hela projektet ryms inom ett utlysningsområde.  

• Sökt stödbelopp för utbyggnadsprojektet uppgår till lägst 200 000 kronor och 

högst 10 miljoner kronor.  

• En byggnad får endast ingå i ett utbyggnadsprojekt per sökande.  

PTS kan avslå strategiska anbud som utifrån en helhetsbedömning inte bedöms 

kunna uppfylla syftet med bredbandsstödet.  

Ett strategiskt anbud kan till exempel vara ett utbyggnadsprojekt som är utspritt på 

flera olika geografiska områden, inkluderar lättillgängliga byggnader eller inte naturligt 

hänger ihop och som genom sin utformning inte kan anses uppfylla syftet med 

stödet på ett trovärdigt sätt. PTS gör en bedömning i det enskilda fallet och kan vid 

behov begära förtydliganden om projektet; bland annat om hur projektet passar in i 

stödsökandens existerande nät och det aktuella geografiska området. 

3.2 Lämna information om varje utbyggnadsprojekt  

Ni ska kunna visa att ansökan baseras på antaganden som är realistiska vad gäller 

planerad utbyggnad av stödfinansierad bredbandsinfrastruktur. Därför ska samtliga 

sökande lämna en preliminär projektbeskrivning, kostnadsunderlag och 

finansieringsplan för respektive utbyggnadsprojekt. Om PTS bedömer att ett projekt 

inte är baserat på ekonomiska och tidsmässiga antaganden som är realistiska 

kommer PTS inte att tilldela projektet stöd.   

3.2.1 Fyll i preliminär projektbeskrivning  

Den preliminära projektbeskrivningen visar om utbyggnadsprojektet rimligen går att 

genomföra tidsmässigt, tekniskt och organisatoriskt.   

3.2.2 Preliminärt kostnadsunderlag  

Det preliminära kostnadsunderlaget är den förväntade kostnaden för de olika 

kostnadskategorier som ni kan beviljas stöd för. I PTS portal ger PTS en beskrivning 

av vilka kostnader sökande kan få bredbandsstöd för. Ni ska även ange total 

förväntad kostnad för aktiv bredbandsinfrastruktur och övriga ej stödberättigande 

kostnader.   

Det preliminära kostnadsunderlaget är en prognos, det vill säga en uppskattning. Ni är 

därför inte bundna av uppgifterna i underlaget, men prognosen måste vara rimlig i 
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relation till den preliminära projektplanen. PTS kommer att göra 

rimlighetsbedömningar av de angivna kostnaderna. Vid behov kommer PTS att 

jämföra kostnaderna i ansökningarna med schablonkostnader i t.ex. PTS 

kalkylmodeller. Detta gör PTS för att säkerställa att utbyggnadskostnaden per 

byggnad inte avviker avsevärt från vad som kan förväntas i det aktuella området. Om 

PTS bedömer att kostnadsunderlaget är orimligt kommer projektet inte att beviljas 

stöd.  

3.2.3 Sökt stödbelopp  

Ni avgör om ni vill söka stöd för de totala stödberättigande kostnaderna eller endast 

en andel. Den totala uppskattade stödberättigade kostnaden kan alltså vara högre än 

det sökta stödbeloppet. Samtliga projekt i respektive utlysningsområde konkurrerar 

med varandra där lägst sökt stöd per byggnad som utgör ett hushåll eller arbetsställe 

har störst chans att tilldelas stöd. Om PTS inte kan finansiera samtliga projekt i ett 

utlysningsområde, utan måste göra ett urval, är det till sökandens fördel att ha ett lågt 

sökt stöd per byggnad.  

3.2.4 Preliminär finansieringsplan   

Ni ska lämna en finansieringsplan för varje utbyggnadsprojekt för att PTS ska kunna 

bedöma om er utbyggnadsplan är rimlig. Ni ska ange hur den totala uppskattade 

kostnaden för utbyggnadsprojektet ska finansieras. Om projektet finansieras genom 

lån eller annan finansiering, behöver ni inkomma med underlag som styrker/förklarar 

finansieringen. Om lånet eller annan finansiering utgör medel från en kommun eller 

region behöver ni även bifoga ett intyg från det utbetalande offentliga organet som 

styrker att de medel som används inte utgör ett statsstöd (se mer under avsnitt 2.8). 

PTS granskar finansieringsplanen i sin helhet för att se om den förhåller sig rimlig till 

utbyggnadsplanen. Vid behov kan PTS komma att begära in ytterligare 

kompletterande upplysningar, förklaringar och/eller motiveringar för närmare 

granskning. 

 

3.2.5 Bifoga en preliminär nätöversikt 

Den sökande ska bifoga en preliminär nätöversikt (tidigare kallad nätplan) för varje 

utbyggnadsprojekt.    

Nätöversikt är en schematisk översikt över bredbandsinfrastrukturens geografiska 

utbredning. 

Nätöversikten skapas med utgångspunkt ur koordinatsystemet SWEREF 99 TM 

Om nätöversikten sträcker sig över flera sidor, ska dessa indexeras och en 

översiktsbild ska finnas. 

Den preliminära nätöversikten ska med god upplösning, färger och symboler tydligt 

visa 

• kopplingspunkt till befintlig bredbandsinfrastruktur, inklusive koordinater 

• preliminära grävsträckor 
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• befintlig (ej stödberättigad) bredbandsinfrastruktur i de fall de planeras 

utgöra en del av utbyggnadsprojektet 

• avlämningspunkter för stödberättigade byggnader 

• vilka byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet 

Symbolförteckning ska finnas. 

 

  

  


