Grundläggande villkor för att söka bredbandsstöd
På sidan Allmän information om bredbandsstödet kan du läsa vad det innebär att landsbygdsprogrammet
ännu inte är beslutat. Det innebär bland annat att informationen på sidorna om bredband kan komma att
ändras.
Det finns fem grundläggande villkor som alla projekt måste uppfylla för att kunna få stöd.

Projektet ska genomföras på landsbygden utanför tätort
Post- och telestyrelsen har genomfört en marknadsanalys åt Jordbruksverket. Vi har genom
marknadsanalysen kommit fram till att det är möjligt för marknaden att bygga ut bredbandsnät utan
stöd i alla tätorter*. Det betyder att vi inte får ge stöd till tätorter. Villkoret finns för att Sverige bara får
använda stöd i områden där inte marknaden kan bygga ut bredbandsnät på grund av för låg lönsamhet i
näten. Marknadsanalaysen hittar du till höger.
För att underlätta för dig när du ska göra din ansökan har Post- och telestyrelsen tagit fram en särskild
karta. Den ligger i Bredbandskartan under fliken Ansökanskartan på deras webbplats. I den finns alla
tätorter markerade på kartan. Se länk till höger.
* Begreppet tätort följer Statistiska centralbyråns (SCB) definition av tätort. En tätort är en ort med
minst 200 invånare och där det är maximalt 200 meter mellan husen.

Projektet ska genomföras där det inte finns NGA-nät
NGA-nät betyder Nya Generationens Access-nät. Med det menas bredbandsnät med hög
överföringskapacitet. Hög överföringskapacitet innebär snabb, säker och jämn överföring av signalerna
när bredbandet används.
ADSL (kopparnätet), det traditionella kabelnätet, satellitsystem och tredje generationens mobilnät (3G)
räknas inte som NGA-nät. Inte heller det mobila 4G-nätet är idag att betrakta som NGA-nät även om det
under bra förutsättningar kan ge väldigt hög överföringshastighet.
Fiberbaserade nät räknas alltid som NGA-nät. Du får alltså inte stöd för att bygga ett fiberbaserat nät om
det redan finns ett sådant. I det område som du avgränsar för projektet kan det dock finnas fiberbaserat
nät till vissa abonnenter. Du kan då få stöd för att bygga till de som inte är anslutna.

Du hittar alla NGA-nät i ditt område i bredbandskartan
Du hittar vilka NGA-nät som finns i ditt område i Bredbandskartan på Post- och telestyrelsens webbplats
under fliken Ansökanskartan. I kartan finns alla kända nät som uppfyller kravet på NGA-nät inlagda.
Kartan är indelad i rutor på 250 x 250 meter, du ser rutorna när du zoomar in ditt område. Alla rutor
som är röda och ligger utanför tätort är godkända för stödet. Närmare instruktioner finns på PTS
webbplats.
I kartan kan du markera det område som du avgränsat för ditt projekt. Du kan spara kartan som en
PDF-fil och även skriva ut den. Du kan använda kartan du får ut när du ansöker om stödet, se vidare
instruktioner om ansökan på sidan ”Allmän information om bredbandsstödet”

Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område
För att kunna kontrollera att det inte finns någon marknadsaktör som redan har planerat en
bredbandsutbyggnad i ditt område kommer din ansökan att läggas ut för offentligt samråd. Det innebär
att länsstyrelsen i ditt län kommer att publicera en karta på sin webbplats över det område ni avgränsat
för ert projekt. De kommer också att tala om vilken teknik ni kommer att bygga för samt vem som står
bakom ansökan.

Villkoret finns därför att Sverige bara får använda stöd där det inte finns någon marknadsaktör som kan
bygga ut bredbandsnät på kommersiell grund. Med kommersiell grund menas att inget stöd behövs, utan
investeringen kan finansieras med de intäkter som kan tas in i bredbandsnätet. Det offentliga samrådet
är ett komplement till marknadsanalysen.

Information för marknadsaktörer om aktuella projekt
På Jordbruksverkets och Post- och telestyrelsens webbplatser kommer det att finnas en sida för den som
är marknadsaktör. På sidan kommer det att finnas en kort information om stödet. Där kommer det också
att finnas länkar till alla länsstyrelsers webbplatser där ansökta projekt kommer att vara publicerade.
Om du som marknadsaktör redan har planer på att bygga ut i samma område där ett projekt har ansökt
om stöd ska du höra av dig till länsstyrelsen i det län som är aktuellt. Länsstyrelsen kommer då att
starta en utredning. Du som marknadsaktör kommer då att få beskriva dina utbyggnadsplaner. Ett
projekt kan inte få stöd om det finns en marknadsaktör som planerar att bygga utan stöd inom tre år i
samma område som är avgränsat för projektet.

Du ska bygga ett bredbandsnät som ger hög överföringskapacitet
I Sverige har de flesta tillgång till grundläggande bredband, till exempel via mobilnätet eller via
kopparnätet, så kallat ADSL. Framförallt på landsbygden saknas det dock bredbandsnät med hög
överföringskapacitet. Därför ska du bygga ett bredbandsnät med en teknik som uppfyller kraven för att
vara ett NGA-nät.
Följande tekniker uppfyller i dagsläget kraven för NGA-nät:

•
•
•

FTTH eller FTTB – fibernät
VDSL – uppgraderat kopparnät
DOCSIS3.0 – uppgraderat kabeltv-nät

FTTH betyder Fiber To The Home (fiber till hemmet, alltså ända in i bostaden) FTTB betyder Fiber To The
Building (fiber till byggnaden, alltså inte inkopplat i bostaden) VDSL betyder Very-high-bit-rate Digital
Subscriber Line (en linje som har hög överföring av digitala signaler) DOCSIS3.0 är en speciell teknik
som finns i kabeltv-nät så att de kan överföra data snabbt

Projektet stämmer överens med befintlig regional strategi
Det är inte ett krav att det ska finnas en regional bredbandsstrategi för att projektet ska kunna få stöd.
Men om ditt län har en bredbandsstrategi ska de projekt som ansöker om stöd vara förenlig med en den.
Med förenlig menas att projektet hjälper till att uppfylla målen i strategin.
Om det finns en regional bredbandsstrategi kommer länsstyrelsen att göra en avstämning mot den i
samband med att de handlägger din ansökan

Du ska genomföra ett samråd med kommunen i samband med att projektet
planeras
Den som söker stödet ska alltid ha ett samråd med kommunen, detta gäller även när det är en kommun
som söker stödet. Syftet med det här villkoret är att kommunen ska känna till vilka planer för
bredbandsutbyggnad som finns och att de ska bedöma om projektet är förenligt med en kommunal
bredbandsstrategi om det finns en sådan. Med förenlig menas även här att projektet hjälper till att
uppfylla målen i strategin.
För att underlätta hanteringen finns en blankett för samrådet som du hittar till höger under Mer
information.
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