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Uppdaterad sammanställning av stödmedel
för bredbandsutbyggnad – hösten 2017
Detta är en uppdatering av den sammanställning som PTS lämnade till
Näringsdepartementet i mars 2017 avseende beviljade och kvarvarande medel
för bredbandsutbyggnad. Sammanställningen gäller stödmedel inom nuvarande
programperioder för landsbygdsprogrammet och regionalfonden t.o.m.
31 augusti 2017. Underlaget har inhämtats från respektive stödgivande
myndighet, dvs. Jordbruksverket och Tillväxtverket.
När det gäller kanalisationsstödet beviljades medel inom detta stödprogram
t.o.m. 31 december 2016. Därmed redovisas inte detta stöd i denna
sammanställning.
Sedan 3 september 2014 har det varit möjligt att ansöka om medel för
programperioden 2014-2020 inom landsbygdsprogrammet. EU-kommissionen
godkände programmet i maj 2015 och den svenska förordningen
(SFS:2015:406) beslutades i juli 2015. Det var först i samband med att
Jordbruksverket fastställt föreskrifter för programmet som beslut om stöd
kunde fattas. Det har varit stor efterfrågan på medel. Av de 3,25 miljarder kr
som funnits tillgängliga för bredbandsutbyggnad har ca 2,98 miljarder kr
beviljats i stöd t.o.m. 31 augusti 2017. Dessa medel är fördelade på totalt 444
projekt.
I budgetpropositionen1 för 2017 har regeringen aviserat att öka medlen för
bredbandssatsningar med 850 miljoner kr under perioden 2017-2020 i områden
där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas. Därtill har regeringen
aviserat att omfördela 150 miljoner kr inom landsbygdsprogrammet till
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bredbandsutbyggnad. Dessa medel ingår dock inte i denna sammanställning
som gäller fram till sista augusti 2017.
Inom regionalfonden är det tre regioner2 i norra Sverige som kan använda
medel till bredbandsutbyggnad inom nuvarande programperiod 2014-2020. Av
de ca 595 miljoner kr som avsatts i projektstöd för bredbandsutbyggnad inom
programmet har ca 541 miljoner kr beviljats t.o.m. 31 augusti 2017. Dessa har
fördelats över 27 projekt. Därtill har nästan 440 miljoner kr beviljats i övrig
offentlig finansiering till dessa projekt.
Tabellen nedan visar hur mycket stöd som använts inom de olika
stödprogrammen samt hur mycket som återstår att använda per den 31 augusti
2017.

Tabell 1, Använda och tillgängliga medel, miljoner kr3

2014

2015

2016

Projektstöd ÖOF4 Projektstöd ÖOF
Landsbygdsprogrammet

0,00
0,00

Regionalfonden
Summa

10,56

270

Tillgängliga Summa
medel
milj. kr

Projektstöd ÖOF Projektstöd ÖOF Projektstöd
2 347,34

289,23 270,08
300

t.o.m. aug. 2017

619,96

139,19 98,94
2 487

99

272,14 3 250,00

112,94 70,49
733

53,80 1 034,68

70

326

Övre Norrland, Mellersta Norrland och Norra Mellansverige
En sammanställning över använda medel för perioden 2008-2014 finns i PTS sammanställning av
stödmedel från 2015 (Dnr 15-1774). Sammanställningen över detsamma för perioden 2014-2015 finns i
sammanställning av stödmedel från 2016 (Dnr 16-1113). En sammanställning för perioden 2014-2016 som
rapporterades tidigare i år finns i PTS sammanställning från 2017 (Dnr 17-626).
4 Övrig offentlig finansiering
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