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2. Statsstöd 
För att den svenska staten, i detta fall genom myndigheten Post- och telestyrelsen 

(PTS), ska kunna dela ut ett statsstöd måste EU:s regler om statsstöd beaktas. 

Huvudregeln är att åtgärder som är att kategorisera som statsstöd är förbjudna. 

Statsstöd får alltså bara lämnas om det godkänts av Europeiska kommissionen 

(kommissionen) eller utformats enligt särskilda undantagsregler. 

Detta stöd delas ut med grund i kommissionens beslut 2012/21/EU (SGEI-beslutet). I 

SGEI-beslutet ges möjlighet att dela ut stöd för tjänster av allmänt ekonomiskt 

intresse. Förenklat innebär detta att Sverige, under vissa förutsättningar, kan stödja 

vissa typer av tjänster som marknaden inte på egen hand kan tillhandahålla och som 

det finns ett allmänt behov av. 

I förordning (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i 

fjärrtågstrafik (stödförordningen) ges PTS rätt att dela ut stöd enligt SGEI-regelverket.  

3. Stödet i korthet 
I stödförordningen (4 § andra stycket och 6 §) ges PTS rätt att bestämma vilka 

åtgärder som ska kunna stödfinansieras samt pröva frågor om stöd. I detta 

dokument beskrivs förutsättningarna för PTS prövning av en ansökan om stöd för 

bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik. Detta dokument kan ses som 

en bakgrund till PTS villkorsbilaga, som i närmare detalj reglerar stödet.  

Under 2022 finns 22,5 miljoner kronor att fördela i stöd och PTS har valt att stöd ska 

kunna sökas för utbyggnad av mobiltäckning i ett antal tågtunnlar på Ådals- och 

Bottniabanan för att uppfylla stödförordningens syfte. Stöd kan alltså sökas för 

åtgärder som innebär att möjligheten till mobil uppkoppling förbättras för resenärer i 

fjärrtågstrafik som passerar genom dessa tunnlar.  

Stödet är också förknippat med skyldigheter, t.ex. att den som får stöd för att 

installera infrastruktur ska upprätthålla infrastrukturen i tio år efter godkänd 

slutredovisning.  

3.1 Sammanfattning av stödet  

Syftet med stödet är att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för 

resenärer i fjärrtågstrafik i de tunnlar där stödåtgärder finansieras. PTS ämnar i detta 

syfte att ge stöd för inköp och etablering av den passiva utrustning som behövs för 

att skapa uppkoppling i tunneln.   

De stödfinansierade åtgärderna ska leda till att den stödsökande tillhandahåller en 

passiv infrastruktur som möjliggör att aktiv utrustning kan kopplas på för att uppnå en 
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uppkoppling i den/de utpekade tunneln/tunnlarna med prestanda och kapacitet 

motsvarande minst LTE i 2*10MHz FDD. 

Åtgärderna ska leda till en multioperatörslösning, som är anpassad för att kunna 

ansluta basstationer från flera olika mobiloperatörer. Lösningen ska inte utesluta, eller 

försvåra för, någon av de nationella mobiloperatörerna från att kunna ansluta sig till 

infrastrukturen.  

Tanken är att den mobila uppkoppling som i slutänden kan tillhandahållas ska erbjuda 

sömlös hand-over till och från makronätet i respektive tunnelmynning. 

De tunnlar som har bedömts vara i behov av åtgärderna, och därför omfattas av 

möjligheten att söka stöd för, är följande:   

Botnia-banan (11 st.): Namntalltunneln (6,0 km), Björnböletunneln (6,0 km), 

Åskottsstunneln (3,3 km), Varvsbergstunneln (2,1km), Stranneberget (1,4 km), 

Hjältaberget (1,3 km), Kalldals (1,21 km), Åsberget (1,0 km), Hällebergstunneln (0,6 km), 

Håknästunneln (0,6 km), Öbergstunneln (0,5 km) 

Ådalsbanan (7 st.): Krokbergstunneln (4,6 km), Bjässholmstunneln (3,5 km), 

Snarabergstunneln (2,4 km), Murbergstunneln (1,7 km), Öd 4 (0,8 km), 

Gårdbergstunneln (0,8 km), Hallbergstunneln (0,8 km), Finborg (0,4 km), Gålnäs (0,4 

km).   

Observera att alla sträckor ovan är ungefärliga.  

PTS kan för detta stöd endast beakta kostnader som är tagna under år 2022, vilket 

innebär att arbetet/varan som är föremål för kostnaderna ska ha betalats av den 

stödsökande samt utförts eller levererats till denne under 2022.  

De stödfinansierade åtgärderna ska slutredovisas till PTS senast den 1 juni 2023. På 

stödmottagarens begäran så kan PTS, om särskilda skäl föreligger, besluta att 

datumet för slutredovisningen ska senareläggas.  

3.2 Urvalsprocessen 

PTS kommer att pröva alla ansökningar inkomna under ansökningsperioden, dock 

senast inkomna 4 februari 2022. Myndigheten kommer därefter att fatta beslut om 

tilldelning så snart som möjligt enligt nedan.  

 

I PTS uppdrag ingår att pröva ansökningar om stöd. Av stödförordningen framgår att 

stödet ska delas ut i mån av tillgängliga medel.  

PTS har möjlighet att vid behov prioritera bland ansökningarna. PTS kommer att 

prioritera de ansökningar om stöd för åtgärder som bedöms leda till att syftet med 
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stödet uppfylls på effektivast möjliga sätt. I detta ingår en bedömning av om den 

stödsökande har en möjlighet att genomföra de åtgärder för vilka stöd söks. 

För att syftet med stödet ska uppnås på bästa sätt kommer PTS även att prioritera 

ansökningar som omfattar stöd för finansiering av utrustning som ger flera 

mobiloperatörer förbättrade förutsättningar för att etablera mobiltäckning i de 

utpekade tunnlarna.  

 

PTS har även ansvar för uppföljning och kontroll över att villkoren för stödet följs, 

samt för att i förekommande fall kräva tillbaka utbetalt stöd i enlighet med 12 § i 

stödförordningen. 

 

4. Att ansöka om stöd och att få stöd 

Följande avsnitt beskriver processen för att ansöka om och få stöd i enlighet med 

stödförordningen. 

4.1 Att söka stöd 

För att ansöka om detta stöd ska den stödsökande fylla i PTS ansökningsmall och 

skicka in den enligt avsnitt 4.2. 

Som framgår i avsnitt 3.1 önskar PTS genom stödet att finansiera utbyggnad av den 

passiva infrastruktur som krävs för framtida etablering av aktiv utrustning som 

medger mobiltäckning i de utpekade tunnlarna.  

Den stödsökande ska inge en beskrivning av på vilket sätt stödet kan möjliggöra eller 

förbättra möjligheten till framtida mobiltäckning i tunnlarna om de åtgärder för vilka 

stöd söks genomförs.  

Utifrån detta syfte ska den stödsökande i sin ansökan visa följande: 

4.1.1 Beskrivning av åtgärderna 

Den stödsökande ska inkomma med en beskrivning av de stödfinansierade 

åtgärderna. Detta kan bland annat omfatta en beskrivning av eget arbete, 

beställningar av arbete utfört av andra aktörer, inköp av passiv utrustning, m.m. 

Notera att den stödfinansierade infrastrukturen ska upprätthållas i 10 år efter 

godkänd slutredovisning av åtgärderna.  

Den stödsökande ska i denna del också beskriva att åtgärderna har koordinerats 

med Trafikverket och i övrigt är genomförbara.  
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Omständigheten att de tillgängliga stödmedlen endast kan rekvireras och betalas ut 

under år 2022 ska också beaktas av den stödsökande.  

4.1.2 Motivering 

Av stödförordningen, och det gemenskapsrättsliga regelverk på vilken denna vilar, 

framgår vissa hinder mot att utge stöd. Den stödsökande ska ta ställning till och 

kortfattat motivera att dessa hinder inte föreligger. I detta ingår en beskrivning av på 

vilket sätt de stödfinansierade åtgärderna går utöver krav i lag eller annan författning 

(t.ex. förordningar och myndighetsföreskrifter), en beskrivning av varför de 

stödfinansierade åtgärderna inte är kommersiellt motiverade, samt en beskrivning av 

eventuella intäkter eller kommersiella fördelar de stödfinansierade åtgärderna kan 

medföra för stödmottagaren. 

4.1.3 Övriga krav 

Ett stöd måste uppfylla villkoren i stödförordningen, SGEI-beslutet och överliggande 

gemenskapsrättsliga och nationella regelverk. För att intyga att den stödsökande åtar 

sig att uppfylla dessa villkor ska PTS villkorsbilaga bifogas ansökan.  

I villkorsbilagan ingår bland annat följande:  

Dokumentationsplikt: Krav på att förvara dokumentation av vikt för uppföljning 

under minst 10 år efter det att skyldigheten att upprätthålla de stödfinansierade 

åtgärderna löper ut.   

Återbetalning: I enlighet med vad som anges i 12 § i stödförordningen kan 

stödmottagaren bli återbetalningsskyldig under vissa förutsättningar.  

Beräkning av ersättning: Ersättningen ska vara kostnadsbaserad och får inte 

överstiga nettokostnaden för de stödfinansierade åtgärderna. Kostnaderna ska 

beräknas på grundval av allmänt erkända redovisningsprinciper, i enlighet med artikel 

5 i SGEI-beslutet, och får omfatta alla direkta kostnader för de stödfinansierade 

åtgärderna samt ett lämpligt bidrag till kostnader som är gemensamma för den 

stödfinansierade åtgärden och övrig verksamhet (s.k. overhead). Allt stöd ska 

rekvireras, och rekvisitionen ska vara inkommen till PTS, senast den 30 november 

2022.   

Underleverantörer: Stödmottagaren får anlita underleverantörer, eller involvera andra 

operatörer, och ansvarar då för deras arbete som för sitt eget.  

Redovisning: När de stödfinansierade åtgärderna är utförda ska stödmottagaren 

inkomma med en slutredovisning. Efter att PTS godkänt slutredovisningen ska 

skyldigheten att upprätthålla infrastrukturen börja löpa. Efter godkänd slutredovisning 
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ska stödmottagaren vart tredje år redovisa att de stödfinansierade åtgärderna 

upprätthålls. När skyldigheten att upprätthålla infrastrukturen har upphört ska 

stödmottagaren inkomma med tekniskt och ekonomiskt underlag om PTS så begär.  

Revision: PTS, eller den PTS anvisar, har rätt att begära in och kontrollera tekniskt 

och ekonomiskt underlag som härrör från de stödfinansierade åtgärderna.  

4.2  Så här ansöker ni 

Skicka in er ansökan i PTS ansökningsmall tillsammans med villkorsbilagan via post till 

PTS, Box 6101, 102 32 Stockholm. Ansökan ska vara underskriven av behörig 

firmatecknare, eller enligt fullmakt.  

För att underlätta handläggningen kan en digital kopia även skickas in via e-post till 

pts@pts.se. 

Märk brevet/e-posten med ”Tågstöd, referens 21-14414”.   

Ansökan ska ha inkommit till PTS senast 4 februari 2022. 

5. Kontroll och uppföljning 

Efter att PTS fattat beslut om tilldelning av stöd och betalat ut stödmedel följer en 

period av uppföljning. PTS kommer att följa upp de åtgärder som utförs. Detta sker 

dels under arbetets gång för att säkerställa att allt går planenligt, dels efter 

färdigställandet av de stödfinansierade åtgärderna för att kontrollera att 

stödmottagaren har uppfyllt sina åtaganden. När åtgärderna är genomförda och 

infrastrukturen är på plats kommer PTS att följa upp att stödmottagaren upprätthåller 

infrastrukturen på det sätt som fastslagits i villkoren för stödet.   

Om stödmottagaren uppmärksammar att det finns en betydande risk för att ett villkor 

för stödet inte kommer att uppfyllas, ska stödmottagaren omgående informera PTS 

om detta. 

6. Övrigt 

6.1 Sekretess och affärshemligheter 

Handlingar som kommer in till PTS blir i regel allmänna handlingar. Detta innebär att 

de kan komma att lämnas ut om någon begär det. Innan utlämnande ska dock 

sekretessbedömning göras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) (OSL). Uppgifter för vilka sekretess gäller får inte lämnas ut.  

mailto:pts@pts.se
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Den stödsökande bör ange om och varför vissa uppgifter kan omfattas av sekretess, 

exempelvis mot bakgrund av att de rör affärs- eller driftsförhållanden 

(affärssekretess). PTS gör i händelse av en utlämnandebegäran en egen 

sekretessbedömning i enlighet med gällande bestämmelser i OSL. 

6.2 Behandling av personuppgifter 

PTS behandlar inkomna personuppgifter i enlighet med GDPR-lagstiftningen. För mer 

information om hur detta går till, se Behandling av personuppgifter | PTS.   

6.3  Har ni frågor?  

Kontakta PTS kontaktpersoner:  

 

Emelie Björkegren Näslund 

Mobil: 073 640 58 39 

Emelie.BjorkegrenNaslund@pts.se  
 

Nils Edvall 

Mobil: 073-644 57 20 

Nils.edvall@pts.se  

 

 

https://pts.se/sv/om-pts/behandling-av-personuppgifter/

