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Resultat av kvalitetssäkringen av 
byggnadsförteckningen 2022 

Regionerna har haft möjlighet att kvalitetssäkra byggnadsförteckningen under 

perioden 13 januari - 4 februari 2022. Den här promemorian beskriver genomförandet 

och besluten som tagits av Post- och telestyrelsen (PTS) under kvalitetssäkringen. 

Bakgrund och syfte 

Syftet med kvalitetssäkringen av byggnadsförteckningen är att låta samtliga 21 

regioner kvalitetssäkra den byggnadsförteckning som Post- och telestyrelsen (PTS) 

tagit fram över byggnader som kan komma att ingå i ett stödfinansierat 

utbyggnadsprojekt vid utlysningen av bredbandsstöd 2022. 

Genom att ta tillvara regionernas kännedom om lokala förhållanden, kartläggningar 

och kontakt med lokala aktörer bidrar kvalitetssäkringen till en så korrekt och 

heltäckande byggnadsförteckning som möjligt.   

I kvalitetssäkringen har regionerna givits möjlighet att i sina svar ange att byggnader 

bör läggas till eller tas bort samt förklara varför ändringar bör göras. Regionerna 

kunde påbörja arbetet den 13 januari 2022 och sista dag att inkomma med svar i 

kvalitetssäkringen var den 4 februari 2022. Inför i år införde PTS en möjlighet för 

regionerna att dellevera svar i kvalitetssäkringen. Denna åtgärd infördes för att PTS 

skulle kunna påbörja handläggningen i ett tidigare skede och komplettera ärenden 

innan sista dag för att skicka in svar passerat. 

Målet med kvalitetssäkringen av byggnadsförteckningen var att ta fram en ny version 

av byggnadsförteckningen inför det offentliga samrådet som genomförs enligt artikel 

52 4.b i Gruppundantagsförordningen (GBER). 1  

PTS kommer att utvärdera kvalitetssäkringen och regionerna kommer få möjlighet att 

lämna synpunkter på genomförandet.  

                                                        
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. 

http://www.pts.se/
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Inkomna svar  

19 av 21 regioner har inkommit med svar under kvalitetssäkringen. Antalet förslag på 

tillägg och borttag som kommit in under kvalitetssäkringen var 36 853 fördelat på 38 

inkomna svar. Av dessa var 6 248 byggnader som myndigheten på förhand 

bedömde inte får tilldelas stöd enligt statsstödsregelverket. Att en byggnad inte får 

tilldelas stöd beror på att byggnaden inte finns med i fastighetsregistret, är 

avregistrerad, saknar arbetsställe eller bostadslägenhet eller är en 

komplementbyggnad som endast har bostadslägenhet. Fortsättningsvis kommer 

denna kategori byggnader benämnas som ej relevanta. 

Av de byggnader som var möjliga att lägga till har regionerna föreslagit att 22 425 

byggnader ska läggas till och att 8 182 byggnader ska tas bort. Sammanlagt har PTS 

beslutat att lägga till 9 714 byggnader och ta bort 7 317 byggnader. Det innebär att 

byggnadsförteckningen som blev tillgänglig för samrådet innehöll 248 026 

byggnader.  

Byggnadsförteckningen 

Varje år genomför PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen (MTBBK) i 

syfte att få en bild över Sveriges bredbandsinfrastruktur. Aktörernas bidrag i denna 

del är avgörande för en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. Data som 

rapporteras in under MTBBK utgör grunden för byggnadsförteckningen. 

Byggnadsförteckningen som blev tillgänglig för regionerna under kvalitetssäkringen 

utgår från Lantmäteriets fastighetsregister (register REGBYG50A) i lydelse 2021-11-13. 

Inriktningen för PTS bredbandsstöd 2022 är att stöd ska lämnas i områden där det 

inte finns något nät som på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla 

nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s i enlighet med artikel 52.3 b i 

gruppundantagsförordningen (GBER).   

Vid tidigare utlysningar av bredbandsstöd har PTS endast fördelat stöd till 

utbyggnadsprojekt utanför statistisk tätort. I statistisk tätort har PTS antagit att det 

finns marknadsmässiga förutsättningar för att etablera it-infrastruktur som motsvarar 

regeringens bredbandsmål. Men de senaste åren har utbyggnadstakten minskat i alla 

typer av områden inklusive i tätort samtidigt som korrelationen mellan 

befolkningstäthet och utbyggnadstakten har försvagats.  

Därför har PTS inför utlysningen av bredbandsstödet 2022 genomfört en ny analys 

över vilka områden som kommer nås av kommersiell utbyggnad av 

bredbandsinfrastruktur inom tre år.  

PTS nya analys visar att vissa mindre tätorter inte kommer nås av kommersiell 

utbyggnad av bredbandsinfrastruktur inom de närmaste tre åren och därför ska 
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kunna bli tillgängliga för bredbandsstöd. Den stora merparten av byggnader möjliga 

att söka stöd för kommer fortsatt vara belägna utanför statistisk tätort. 

PTS har tagit bort de byggnader till vilka myndigheten bedömer att stöd för 

utbyggnad av bredbandsinfrastruktur inte kan tilldelas. Detta görs enligt följande 

kriterier: 

• Byggnader som har tillgång till bredbandsinfrastruktur som på ett tillförlitligt 

sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s.   

 

• Byggnader som saknar tillgång till bredbandsinfrastruktur som på ett 

tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s, 

men som har det i sin absoluta närhet och har möjlighet att skaffa det till en 

skälig anslutningsavgift. Med skälig anslutningsavgift avses för denna 

bedömning en anslutningsavgift om högst 40 000 kronor.  

 

• Byggnader till vilka det finns beslutade planer på att bygga infrastruktur som 

på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla nedladdningshastigheter på minst 100 

Mbit/s inom de närmaste tre åren.  

 

• Byggnader som PTS bedömer kommer nås av kommersiell utbyggnad som 

på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 

Mbit/s inom de närmaste tre åren. 

 

• Byggnader som blivit beviljade stöd i 2020 eller 2021 års utlysning.  

 

Som vi redogjort för under rubriken ovan finns det byggnader som PTS på förhand 

bedömer inte kan tilldelas stöd enligt statsstödsregelverket. På grund av att PTS sent 

fick tillgång till de datamängder som behövdes för att sortera ut ej relevanta 

byggnader så innehöll den byggnadsförteckning som regionerna fick tillgång till 

under kvalitetssäkringen även byggnader som saknar hushåll, arbetsställen eller 

fritidsbostäder. PTS har under arbetet med att framställa en ny byggnadsförteckning 

inför samrådet tagit bort ej relevanta byggnader.  

Resultat och bedömningar 

PTS har gjort justeringar i byggnadsförteckningen utifrån de svar som inkommit via 

PTS portal till avdelningen för bredbandsstöd.  

Utgångspunkten i bedömningarna av regionernas svar var att vi behövde försäkra 

oss om att vi endast tilldelar stöd i områden som är stödberättigade enligt GBER. PTS 
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behövde därför bedöma förslagen på ändringar på ett sådant sätt att risken för att 

stöd utgår i områden där det inte föreligger ett marknadsmisslyckande undvikes. PTS 

värderar risken för att bevilja stöd i områden som till exempel är kommersiellt 

gångbara högre än risken att felaktigt betrakta vissa byggnader som icke 

stödberättigade. 

Saknar PTS förstahandsuppgifter från marknadens aktörer om avgiften för att ansluta 

byggnader som geografiskt ligger i ett utbyggt område och uppskattat att de kan få 

en anslutning till en skälig anslutningsavgift, har PTS återfört samtliga byggnader till 

byggnadsförteckningen som av PTS anses ej stödberättigade p.g.a. skattningen men 

som anses som stödberättigade (anslutningsavgift högre än 40 000) av 

koordinatorerna. För att PTS skulle lägga till byggnader i denna kategori behövde det 

tydligt framgå i motiveringen från regionen att kostnaden för att ansluta byggnaden 

överstiger 40 000 kr. 

I de fall regionerna föreslagit att myndigheten ska lägga till en byggnad där vi sedan 

tidigare har uppgifter om att byggnaden har tillgång till bredbandsinfrastruktur som 

på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s har 

PTS i många fall utrett saken vidare och uppmanat aktuell aktör att verifiera 

uppgifterna. Vid andra tillfällen har PTS bedömt att det inte finns skäl att komplettera 

med aktör eftersom det utifrån regionens motivering inte funnits anledning att 

ifrågasätta de uppgifter PTS har om befintlig infrastruktur. Det kan till exempel vara 

om motiveringen från regionen visar att regionen saknar uppgift om dessa 

anslutningar eller att PTS har skäl att anta att regionen saknar vetskap om 

utbyggnadsplaner eller möjliga efteranslutningar.  

Bedömning av justeringar i byggnadsförteckningen har gjorts av en arbetsgrupp 

bestående av deltagare från Avdelningen för bredbandsstöd (UB) och Enheten för 

marknadsanalys (UA). 

Bedömning per region  

Nedan redovisas översiktligt vilka justeringar och bedömningar som gjorts utifrån 

respektive regions svar.  

Region Blekinge 

Tillägg 

Region Blekinge har föreslagit att PTS ska lägga till 1 994 byggnader. Som skäl till att 

byggnaderna ska läggas till så anger regionen att en absolut majoritet av dessa 

byggnader bör vara stödberättigade då dessa inte kan anses vara kommersiellt 

gångbara, oaktat vad aktörer meddelat i MTBBK. Vidare så anger regionen att dessa 
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byggnader inte kommer att erhålla en fiberanslutning på grund av den extremt höga 

produktionskostnad dessa behöver uppbära. 

PTS har under kvalitetssäkringen varit i kontakt med berörda aktörer som bekräftat 

att 850 av byggnaderna är fiberanslutna.  

PTS gör följande bedömning. Regionens kalkylmodell bygger på en uppgift om att ett 

stort antal byggnader saknar fiber, som enligt uppgifter till PTS har tillgång till fiber. 

PTS slutsats är att följden av underskattningen av antalet anslutna även blir en 

underskattning av antalet byggnader som går att ansluta till en skälig 

anslutningsavgift eller som nås av kommersiellt finansierade utbyggnadsprojekt inom 

tre år. Denna slutsats har stöd i övrig rapportering i MTBBK. PTS bedömer därför att 1 

921 byggnader inte ska läggas till. 

PTS bedömer att 44 byggnader kan läggas till eftersom PTS saknar uppgifter från 

aktör om kostnaden för att ansluta byggnaderna och regionen menar att kostnaden 

för att ansluta byggnaden överstiger 40 000 kr.  

Borttag 

Region Blekinge har inte föreslagit att några byggnader ska tas bort från 

byggnadsförteckningen.  

Region Dalarna 

Tillägg 

Region Dalarna har föreslagit att 1 721 byggnader ska läggas till. 

Regionen vill lägga till 711 byggnader som blivit tilldelade stöd 2021 med motiveringen 

att aktörerna inte längre har för avsikt att slutföra projekten. PTS har ännu inte 

verkställt några beslut om att återkräva medel som tilldelades 2021 och byggnaderna 

läggs därför inte till.  

Regionen vill lägga till 188 byggnader som PTS sedan tidigare har uppgifter om har 

tillgång till fiber eller kommer nås av kommersiell utbyggnad av fiberinfrastruktur inom 

tre år. PTS beslutar efter kontroll med berörda aktörer att lägga till 91 byggnader. PTS 

beslutar att inte lägga till 96 byggnader eftersom aktörerna bekräftat riktigheten i de 

uppgifter som de tidigare lämnat i MTBBK.  

PTS bedömer att 47 byggnader kan läggas till eftersom PTS saknar uppgifter från 

aktör om kostnaden för att ansluta byggnaderna och regionen menar att kostnaden 

för att ansluta byggnaden överstiger 40 000 kr. Vidare återfinns 165 av de byggnader 

regionen föreslår redan i byggnadsförteckningen och 63 byggnader är ej relevanta 

och föranledde därför ingen åtgärd. 
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Vad gäller resterande byggnader som regionen vill lägga till så har byggnaderna 

bekräftad tillgång till fast radio som medger minst 100 Mbit/s. Det finns ingen 

anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. PTS bedömer därför att dessa byggnader 

fortsatt ska vara exkluderade från byggnadsförteckningen.   

Borttag 

Region Dalarna har föreslagit att 799 byggnader ska tas bort med hänvisning till att 

de redan är fiberanslutna, att det pågår kommersiella utbyggnadsprojekt såväl som 

med finansiering av andra stödprogram. PTS har utgått från regionens motivering 

och tagit bort samtliga föreslagna byggnader ur byggnadsförteckningen. 

Region Gotland 

Tillägg 

Region Gotland föreslår att PTS bör lägga till 240 byggnader med hänvisning till att 

byggnaderna saknar tillgång till fiber och inte heller kan anslutas till en skälig 

anslutningsavgift.  

PTS bedömer att 138 byggnader som PTS tidigare har uppskattat som möjliga att 

ansluta till en skälig anslutningsavgift ska läggas till med hänvisning till att regionen 

menar att kostnaden för att ansluta byggnaden överstiger 40 000 kr 

Vidare så bedömer PTS att 102 byggnader inte ska läggas till på grund av uppgifter i 

MTBBK. PTS ser ingen anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. Vad gäller 

resterande 78 byggnader så var de ej relevanta och föranledde därmed ingen åtgärd. 

Borttag 

Region Gotland har inte föreslagit att några byggnader ska tas bort från 

byggnadsförteckningen.  

Region Gävleborg 

Tillägg 

Region Gävleborg har inte föreslagit att några byggnader ska läggas till 

byggnadsförteckningen.  

Borttag 

Regionen Gävleborg har föreslagit att 305 byggnader ska tas bort med hänvisning till 

att de är anslutna till bredbandsinfrastruktur som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller 

nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s eller kan ansluta sig till ett sådant nät 

för en skälig anslutningsavgift. Myndigheten saknar uppgifter om dessa byggnader 
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och bedömer att koordinatorn har en god kännedom tillgången till 

bredbandsinfrastruktur i regionen. PTS bedömer att samtliga byggnader ska tas bort.  

Region Halland 

Tillägg 

Region Halland har föreslagit att 5 109 byggnader ska läggas till med hänvisning till att 

kostnaden för att ansluta byggnaderna överstiger 40 000 kr.  

PTS har varit i kontakt med regionen för att utreda deras tillvägagångssätt i arbetet 

med kvalitetssäkringen. Regionen uppgav då att man gjort en grovprojektering av 

möjligheten att ansluta byggnader för en kostnad som understiger 40 000 kr utifrån 

hur tillgången till bredbandsinfrastruktur såg ut i MTBBK 2020. De har inte varit i 

dialog med kommuner eller andra relevanta aktörer. Med hänsyn till att regionens 

svar i kvalitetssäkringen bygger på en grovprojektering utifrån hur tillgången till 

bredbandsinfrastruktur såg ut 2020 så ser PTS ingen anledning att ifrågasätta de 

uppgifter som kommit in i årets MTBBK. PTS bedömer mot denna bakgrund att 1774 

byggnader fortsatt ska vara exkluderade ur byggnadsförteckningen. PTS beslutar 

däremot att lägga till 1047 byggnader som PTS uppskattat kan anslutas till en skälig 

anslutningsavgift men där regionen menar att kostnaden för att ansluta byggnaderna 

överstiger 40 000 kr. Vad gäller resterande 2 288 byggnader var de ej relevanta och 

föranledde därmed ingen åtgärd.   

Borttag 

Region Halland har inte föreslagit att några byggnader ska tas bort från 

byggnadsförteckningen.  

Region Jämtland Härjedalen 

Tillägg 

Region Jämtland Härjedalen har föreslagit att 272 byggnader bör läggas till i 

byggnadsförteckningen med hänvisning till att de saknar tillgång till 

bredbandsinfrastruktur som tillhandahåller 100 Mbit/s eller att anslutningsavgiften 

överstiger 40 000 kr. Vidare anger regionen att det inte finns planer på kommersiell 

utbyggnad av bredbandsinfrastruktur till de föreslagna byggnaderna.   

Regionen vill lägga till 42 byggnader som PTS sedan tidigare har uppgifter om har 

tillgång till fiber eller kommer nås av kommersiell utbyggnad av fiberinfrastruktur inom 

tre år. PTS beslutar efter komplettering med berörda aktörer att lägga till 11 

byggnader. PTS beslutar att inte lägga till 31 byggnader eftersom aktörerna bekräftat 

riktigheten i de uppgifter som de tidigare lämnat i MTBBK.  
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Vidare lägger PTS till 28 byggnader som tidigare uppskattats som möjliga att ansluta 

till en skälig anslutningsavgift men där regionen menar att kostnaden för att ansluta 

byggnaderna överstiger 40 000 kr.   

Vad gäller resterande 170 byggnader som regionen föreslår ska läggas till så har 

byggnaderna bekräftad tillgång till fast radio som medger minst 100 Mbit/s och PTS 

bedömer därför att dessa byggnader inte ska läggas till. Vidare återfinns 13 av de 

byggnader regionen föreslår redan i byggnadsförteckningen och 19 byggnader var ej 

relevanta och föranleder därmed ingen åtgärd. 

Borttag 

Region Jämtland Härjedalen har föreslagit att PTS bör ta bort 137 byggnader med 

hänvisning till att byggnaderna redan har tillgång till bredbandsinfrastruktur som på 

ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s eller har 

det i närheten och möjlighet att skaffa det till en skälig anslutningsavgift. Med skälig 

anslutningsavgift avses för denna bedömning en anslutningsavgift om högst 40 000 

kronor.   

PTS bedömer att 124 byggnader ska tas bort eftersom komplettering från aktören 

styrker att byggnaderna har tillgång till bredbandsinfrastruktur som på ett tillförlitligt 

sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s eller har det i 

närheten och möjlighet att skaffa det till en skälig anslutningsavgift. 13 byggnader 

läggs inte till eftersom de är ej relevanta.  

Region Jönköping  

Region Jönköping deltog inte kvalitetssäkringen.  

Region Kalmar  

Tillägg 

Region Kalmar har föreslagit att 1 346 byggnader bör läggas till i 

byggnadsförteckningen med hänvisning till att kostnaden för att ansluta 

byggnaderna överstiger 40 000 kr.  

PTS bedömer att 1 186 byggnader som PTS tidigare har uppskattat som möjliga att 

ansluta till en skälig anslutningsavgift kan läggas till med hänvisning till regionens 

motivering. 39 byggnader kommer inte läggas till på grund av uppgifter från MTBBK. 

Vad gäller resterande 121 byggnader läggs de inte till eftersom de är ej relevanta.  
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Borttag 

Region Kalmar har inte föreslagit att några byggnader ska tas bort från 

byggnadsförteckningen.  

Region Kronoberg 

Tillägg 

Region Kronoberg har föreslagit att PTS ska lägga till 8 byggnader med hänvisning till 

att kostnaden för att ansluta byggnaden överstiger 40 000 kr. PTS har efter 

komplettering med berörd aktör beslutat att lägga till 3 byggnader. Vad gäller 

resterande byggnader så lades de inte till eftersom de var ej relevanta.   

Borttag 

Region Kronoberg har föreslagit att 771 byggnader ska tas bort från 

byggnadsförteckningen med hänvisning till att de är fiberanslutna, kommer nås av 

utbyggnad inom tre år eller att de inte fanns med i 2021 års byggnadsförteckning och 

följaktligen inte borde vara med i 2022 års byggnadsförteckning. Vidare har regionen 

föreslagit att 33 byggnader ska tas bort för att de ligger i statistisk tätort. 

PTS bedömer att 139 byggnader ska tas bort med anledning av koordinatorns 

förslag. 20 byggnader tog bort eftersom de var ej relevanta. 

PTS bedömer att 579 byggnader fortsatt ska vara inkluderade i 

byggnadsförteckningen eftersom PTS inte fått några uppgifter från marknadens 

aktörer om att byggnaderna har tillgång till bredbandsinfrastruktur som tillhandahåller 

minst 100 Mbit/s eller kommer att nås av ett sådant nät inom tre år. Byggnaderna 

belägna i statistisk tätort som regionen föreslagit bör tas bort ska kvarstå i 

byggnadsförteckningen. PTS marknadsanalys visar att dessa tätorter inte kommer 

nås av kommersiell utbyggnad av bredbandsinfrastruktur inom tre närmsta åren.  

Region Norrbotten 

Tillägg 

Region Norrbotten har föreslagit att totalt 714 byggnader ska tillföras 

byggnadsförteckningen. 

Vidare menar regionen att 347 byggnader ska läggas till eftersom 

anslutningsavgiften överstiger 40 000 kr. PTS bedömer att 294 byggnader kan 

läggas till med anledning av regionens motivering. Resterande 33 byggnader läggs 

inte till på grund av uppgifter från MTBBK.   



2022-03-14 Promemoria   10 

Post- och telestyrelsen 

Regionen menar 334 byggnader bör läggas till eftersom de funnits inkluderade i 2021 

års byggnadsförteckning och att det inte finns någon uppenbar anledning till att de 

inte ska vara stödberättigade inför årets utlysning. Av dessa byggnader kunde 6 

läggas till efter komplettering med aktör. PTS bedömer att 189 byggnader inte ska 

läggas till på grund av uppgifter från MTBBK. PTS ser ingen anledning att ifrågasätta 

dessa uppgifter. 

184 byggnader var ej relevanta och föranleder därmed ingen åtgärd. 

Borttag  

Region Norrbotten har föreslagit att 5 231 byggnader ska tas bort med hänvisning till 

att de fått stöd i landsbygdsprogrammet. 282 av dessa byggnader är ej relevanta 

och föranleder därmed ingen åtgärd.  

Efter att sista svarsdag i kvalitetssäkringen passerat inkom regionen med två 

rättelser. Enligt den två rättelserna var 278 byggnader avförda från 

landsbygdsprogrammet och skulle därmed kvarstå i byggnadsförteckningen. Av 

dessa 278 byggnader var 14 av dem sedan tidigare exkluderade ur 

byggnadsförteckningen med anledning av uppgifter i MTBBK. Efter kompletteringar 

med berörda aktörer bedömer PTS att 8 byggnader skulle tas bort och 6 byggnader 

läggas till. 

Resterande byggnader som regionen föreslog att PTS skulle ta bort togs bort med 

anledning av regionens motivering.  

Region Skåne 

Tillägg 

Region Skåne har föreslagit att totalt 729 byggnader ska tillföras 

byggnadsförteckningen. 

Regionen har gjort en grovprojektering utifrån alla anslutna och icke-anslutna 

byggnader. Analysen har gjorts utifrån hur tillgången till bredbandsinfrastruktur såg ut 

i MTBBK 2020 samt kompletterat med data från Länsstyrelsen Skåne avseende 

pågående och färdigrapporterade landsbygdsprogramsprojekt. Genom detta 

tillvägagångssätt har man fått fram byggnader som inte har några kända framtida 

utbyggnadsplaner, inte ingår i ett område finansierat av landsbygdsprogrammet eller 

där kostnaden överstiger 40 000 kr. Underlaget har slutligen kvalitetssäkrats av 

aktuella kommuner.  

PTS bedömer att 434 byggnader som PTS tidigare har uppskattat som möjliga att 

anslutas till en skälig anslutningsavgift ska läggas till med hänvisning till regionens 

motivering.  
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Vidare så bedömer PTS att 162 byggnader inte ska läggas till på grund av uppgifter i 

MTBBK. PTS ser ingen anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. Vad gäller 

resterande 133 byggnader så var de ej relevanta och föranledde därmed ingen 

åtgärd 

Borttag 

Region Skåne föreslår att 346 byggnader ska tas bort med hänvisning till att 

byggnader ingår i ett projekt finansierat av landsbygdsprogrammet eller kommer nås 

av kommersiellt finansierad utbyggnad inom tre år. PTS bedömer att samtliga 

byggnader som regionen vill ta bort ska tas bort från byggnadsförteckningen. 

Region Stockholm 

Tillägg 

Region Stockholm har föreslagit att PTS ska lägga till 3 953 byggnader. Region 

Stockholms svar innehåller ett stort antal olika områden och motiveringar. 

PTS bedömer att 435 byggnader som PTS tidigare har uppskattat som möjliga att 

ansluta till en skälig anslutningsavgift ska läggas till med hänvisning till att regionen 

menar att kostnaden för att ansluta byggnaden överstiger 40 000 kr. Ytterligare 57 

byggnader kunde läggas till efter att PTS kontaktat berörda aktörer som bekräftat att 

uppgifterna som tidigare lämnats i MTBBK inte stämmer.  

PTS beslutar att inte lägga till 388 byggnader eftersom aktörerna bekräftat 

riktigheten i de uppgifter som de tidigare lämnat i MTBBK.  

Vidare så bedömer PTS att 1 740 byggnader inte ska läggas till eftersom PTS fått in 

uppgifter i MTBBK att byggnaderna har tillgång till fast radio som medger tillförlitliga 

nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s, går att ansluta till fiberinfrastruktur för 

en skälig anslutningsavgift eller kommer nås av kommersiellt finansierad fiber inom 

tre år. PTS ser ingen anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. Vad gäller resterande 

1 333 byggnader var byggnader ej relevanta och föranledde därmed ingen åtgärd. 

Borttag 

Regionen föreslår att PTS tar bort 45 byggnader med anledning av att byggbeslut för 

fiberutbyggnad nyligen tagits för området. PTS tar bort samtliga byggnader.  

 

 



2022-03-14 Promemoria   12 

Post- och telestyrelsen 

Region Södermanland 

Tillägg 

Region Södermanland har föreslagit att PTS ska lägga till 1 259 byggnader. Region 

Sörmland svar innehåller ett stort antal olika områden och motiveringar. 

Sammanfattningsvis hänvisar regionen till att kostnaden för att ansluta byggnaderna 

överstiger 40 000 kr samt att uppgifter som tidigare lämnats i MTBBK om tillgång till 

fiber och framtida anslutningar är oriktiga.  

PTS bedömer att 342 byggnader som PTS tidigare har uppskattat som möjliga att 

ansluta till en skälig anslutningsavgift ska läggas till med hänvisning till att regionen 

menar att kostnaden för att ansluta byggnaden överstiger 40 000 kr. PTS beslutar att 

resterande 731 byggnader inte ska läggas till eftersom aktörerna i komplettering 

bekräftat riktigheten i de uppgifter som de tidigare lämnat i MTBBK. 

186 byggnader var ej relevanta och föranledde därmed ingen åtgärd.  

Borttag 

Region Sörmland föreslår att PTS bör ta bort 414 byggnader med hänvisning till att 

byggnaderna redan är anslutna, kan anslutas till en skälig anslutningsavgift eller 

kommer att nås av framtida utbyggnad inom tre år. PTS bedömer att samtliga 

byggnader ska tas bort med anledning av regionens motivering.  

Region Uppsala 

Tillägg 

Region Uppsala har föreslagit att PTS bör lägga till 2 878 byggnader i 

byggnadsförteckningen.  

Sammanfattningsvis motiverar regionen förslagen med att byggnaderna saknar 

tillgång till bredbandsinfrastruktur som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller 

nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s, saknar möjlighet att skaffa det till en 

skälig anslutningsavgift. Med skälig anslutningsavgift avses för denna bedömning en 

anslutningsavgift om högst 40 000 kronor. 

PTS lägger till 255 byggnader som tidigare uppskattats som möjliga att ansluta till en 

skälig anslutningsavgift men där regionen i sin motivering redogjort för att en kostnad 

för att efteransluta dessa byggnader uppgår till mer än 40 000kr. Ytterligare 36 

byggnader kunde läggas till efter att PTS kontaktat berörda aktörer som bekräftat att 

uppgifterna som tidigare lämnats i MTBBK var felaktiga.  

Regionen vill även lägga till byggnader med anledning av att de ska vara felaktigt 

rapporterade i MTBBK. PTS beslutar att inte lägga till 498 byggnader eftersom 
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aktörerna under kvalitetssäkringen bekräftat riktigheten i de uppgifter som de tidigare 

lämnat i MTBBK. 1381 byggnader läggs inte till eftersom PTS har uppgifter om att 

byggnaderna har tillgång till ett nät som tillhandahåller nedladdningshastigheter på 

minst 100 Mbit/s, kan ansluta till ett sådant nät för en skälig anslutningsavgift eller 

kommer nås av ett sådant nät inom tre år. PTS ser ingen anledning att ifrågasätta 

dessa uppgifter. Vad gäller resterande byggnader fanns 115 byggnader redan med i 

byggnadsförteckningen och 593 byggnader var ej relevanta.  

Borttag 

Region Uppsala har inte lämnat förslag på att byggnader ska tas bort.   

Region Värmland 

Tillägg 

Region Värmland har föreslagit att 6691 byggnader ska läggas till i 

byggnadsförteckningen.  

PTS lägger till 4 095 byggnader som tidigare uppskattats som möjliga att ansluta till 

en skälig anslutningsavgift men där regionen i sin motivering redogjort för att en 

kostnad för att efteransluta dessa byggnader uppgår till mer än 40 000kr.  

PTS bedömer att 2 079 byggnader inte ska läggas till på grund av uppgifter i MTBBK. 

PTS ser ingen anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. Vad gäller resterande 510 

byggnader så är de ej relevanta och är därmed inte möjliga att lägga till.  

Borttag 

Region Värmland har inte lämnat förslag på att byggnader ska tas bort.  

Region Västerbotten 

Tillägg 

Region Västerbotten har föreslagit att PTS bör lägga till 194 byggnader. Efter att 

kvalitetssäkring stängt har regionen skickat in en rättelse där det framgår att 6 

byggnader går att ansluta till en skälig anslutningsavgift och därför inte ska inkluderas 

i byggnadsförteckningen.  

PTS lägger till 53 byggnader som tidigare uppskattats som möjliga att ansluta till en 

skälig anslutningsavgift men där regionen i sin motivering redogjort för att en kostnad 

för att efteransluta dessa byggnader uppgår till mer än 40 000kr. Ytterligare 32 

byggnader kunde läggas till efter att PTS kontaktat berörda aktörer som bekräftat att 

uppgifterna som tidigare lämnats i MTBBK var felaktiga.  
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PTS bedömer att 70 byggnader inte ska läggas till efter att PTS kontrollerat de 

uppgifter som kommit in i MTBBK med berörda aktörer. Vad gäller resterande 38 

byggnader så är de ej relevanta och är därmed inte möjliga att lägga till.  

Borttag 

Regionen föreslår ta bort 95 byggnader med anledning av att de redan är anslutna till 

bredbandsinfrastruktur. PTS tar bort samtliga byggnader.    

Region Västernorrland 

Tillägg 

Region Västernorrland har föreslagit att PTS lägger till 72 byggnader i 

byggnadsförteckningen med hänvisning till att det inte finns någon aktör verksam i 

området och att det inte finns några kända utbyggnadsplaner i området.  

PTS lägger till 6 byggnader som tidigare uppskattats som möjliga att ansluta till en 

skälig anslutningsavgift men där regionen i sin motivering redogjort för att en kostnad 

för att efteransluta dessa byggnader uppgår till mer än 40 000kr. 

PTS bedömer att 57 byggnader inte ska läggas till på grund av uppgifter från MTBBK. 

Vad gäller resterande 9 byggnader så är de ej relevanta och är därmed inte möjliga 

att lägga till. 

Borttag 

Region Västernorrland har föreslagit att 287 byggnader ska tas bort från 

byggnadsförteckningen med hänvisning till att byggnaderna kan ansluta till en skälig 

anslutningsavgift eller att de finns utbyggnadsplaner i områdena. PTS tar bort 

samtliga byggnader.  

Region Västmanland 

Tillägg 

Region Västmanland har föreslagit att PTS bör lägga till 400 byggnader. 

Sammanfattningsvis motiverar regionen förslagen med att byggnaderna inte har 

tillgång till bredbandsinfrastruktur som tillhandahåller minst 100 Mbit/s.  Region 

Västmanland har genom analys och kartläggning bland annat nätverksanalys och 

med stöd av en kontinuerlig analys av marknaden samt dialog med aktörerna gjort 

bedömningen att flertalet byggnader ej kan anslutas för under 40 000 kr.  

PTS lägger till 358 byggnader som tidigare uppskattats som möjliga att ansluta till en 

skälig anslutningsavgift men där regionen i sin motivering redogjort för att en kostnad 

för att efteransluta dessa byggnader uppgår till mer än 40 000 kr. Ytterligare 8 
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byggnader kunde läggas till efter att PTS kontaktat berörda aktörer som bekräftat att 

uppgifterna som tidigare lämnats i MTBBK var felaktig. 

PTS lägger inte till 34 av de föreslagna ändringarna. Av dessa har tre byggnader 

tilldelats stöd vid PTS tilldelning 2021. Vidare har 2 byggnader lagts till på grund av 

uppgifter från MTBBK. Vad gäller resterande 29 byggnader så var byggnaderna ej 

relevanta och föranledde därmed ingen åtgärd.  

Borttag 

Regionen har inte lämnat några förslag på borttag. 

Västra Götalandsregionen 

Tillägg 

Region Västra Götaland har föreslagit att 176 byggnader ska läggas till med 

hänvisning till att kostnaden för att ansluta byggnad till befintligt nät överstiger 

40 000 kr.  

PTS lägger till 50 byggnader som tidigare uppskattats som möjliga att ansluta till en 

skälig anslutningsavgift men där regionen i sin motivering redogjort för att en kostnad 

för att efteransluta dessa byggnader uppgår till mer än 40 000 kr. Ytterligare 84 

byggnader kunde läggas till efter komplettering med berörda aktörer.  

PTS bedömer att 28 byggnader inte ska läggas till efter komplettering gjorts med 

aktör som bekräftat att uppgifterna i MTBBK stämmer. Vad gäller resterande 14 

byggnader så var de ej relevanta och föranledde därmed ingen åtgärd.  

 

Borttag 

Region Västra Götaland har föreslagit att 177 byggnader ska tas bort med hänvisning 

till att de redan har fiber framdraget, att kostnad för att ansluta till befintlig fiber är 

lägre än 40 000 kr, att utbyggnad pågår eller att byggnaden ej är en bostad, 

byggnaden saknar el och är ett ödehus eller dylikt.  

150 av de föreslagna ändringarna har accepterats av PTS.  Myndigheten saknar 

uppgifter om dessa byggnader och bedömer att koordinatorn har en god kännedom 

tillgången till bredbandsinfrastruktur i regionen. 

Att en byggnad inte har tillgång till el har vi inte bedömt som skäl till att ta bort 

byggnaden. Att byggnaderna tillhör en militäranläggning har PTS inte heller bedömt 

som skäl till att ta bort byggnaderna. 
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Resterande 27 byggnader var ej relevanta och föranledde därmed ingen åtgärd. 

Region Örebro län 

Region Örebro har deltagit i kvalitetssäkringen men inte lämnat några förslag till 

ändringar.  

Region Östergötland 

Tillägg 

Region Östergötland har föreslagit att PTS bör lägga till 352 byggnader.  

PTS lägger till 281 byggnader som tidigare uppskattats som möjliga att ansluta till en 

skälig anslutningsavgift men där regionen i sin motivering redogjort för att en kostnad 

för att efteransluta dessa byggnader uppgår till mer än 40 000 kr.  

PTS bedömer att 17 byggnader inte ska läggas till efter att berörd aktör bekräftat att 

uppgifterna som lämnats i MTBBK är korrekta. Vad gäller resterande 54 byggnader 

så var de ej relevanta och föranledde därmed ingen åtgärd. 

Borttag 

Region Östergötland har inte föreslagit att några byggnader ska tas bort från 

byggnadsförteckningen. 


