
Nytt landsbygdsprogram 2014-2020 

Genom stöd och bidrag ska Landsbygdsprogrammet bidra till  

• Lönsamma och livskraftiga företag  

• Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur 

• Modern landsbygd 

 

 



Projektstöd till bredband 
Bredband Västra Götaland 

 



Projektstöd till bredband 
Juni 2014:  Budget till EU 

Sept 2014:  Frågor på budget 

Nov 2014: Partnerskapsöverenskommelsen beslutad i EU – 
  innebär att stöd till bredband är godkänt 

Dec 2014: Godkänd budget? 

Feb 2015. Förordning för stödet klart? 

Mars 2015: Stänga ansökningsperiod? 

Maj 2015: Fatta beslut om stöd? 

Juni 2015: Ny ansökningsperiod? 

Okt 2015: Fatta beslut om stöd osv… 



Projektstöd till bredband 
Landsbygdsförordningens regelverk 

Grundläggande villkor för att få söka  
• Investering till nytta för fler  

• Genomförs på landsbygden (3 000 invånare, kommer att sänkas) 

• Inget NGA-nät (befintligt accessfibernät) 

• Ingen marknadsaktör bygger inom tre år 

• Förenligt med kommunal bredbandsstrategi, om det finns 

• Förenligt med regional bredbandsstrategi 

• Samrådsblankett för planeringsmöte med kommunen kommer på SJV 
websida 

 



Projektstöd till bredband 

Ansökan 2014-2020 

• Poängsättning med viktning i e-ansökan, kan komma ändras 
– Tätort upp till ev 2.000 invånare, under 200 – mest poäng 

       Servicepunkt ger 1 extrapoäng (idag) 

– Anslutna, enbart fastboende, men kostnaden för grävning till fritidshus och 
företag är stödberättigad, avstäms vid slututbetalning 

– Möjliga anslutningar, ju större område, desto fler poäng 

– Kompetens, namngivna personer ger poäng 

• Karta över området 

• Budget, mall på SJV websida 

• Stödprocent 40 på totalkostnad inklusive fiber 

 

 



Typ av utgift 

Planering och kostnadsberäkning för 

bredbandsnätet 

Övrigt, ange vad. OBS! Kontrollera om utgiften 

ger rätt till stöd innan du skriver in den 

  

  

Grävning 

Tryckning/borrning 

Plöjning 

Sprängning 

Återställning (delar som görs separat från till 

exempel grävning) 

Förläggning av sjökabel 

Montering av luftledning 

Montering av mast 

Uppförande av nodhus inklusive installation av 

el och ev. kyla  

Fiberblåsning 

Fibersvetsning 

Rör/slang för kanalisation 

Kopplingsbrunnar 

Varningsnät och söktråd 

Nodhus inklusive material till el, kyla 

och reservkraft (ups) 

Fiberkabel 

Sjökabel 

Luftledning 

Stolpar 

Utrustning för anslutning, utsida hus 

Mast 

Antenn till mast och fastighet 

Besiktning av bredbandsnätet inklusive 

dämpningsmätning 

Inmätning var bredbandsnätet går 

Skriftlig beskrivning av nätet (förvaltningsplan) 

Uttag av ledningsrätt  

Projektledning, inköpt tjänst 

Projektledning, lön för anställd person 

Projektledning, lönekostnadspåslag för 

anställd person (42,68 % x lön) 

Ekonomiadministration, inköpt tjänst 

Ekonomiadministration, lön för anställd 

person 

Ekonomiadministration, lönekostnadspåslag 

för anställd person (42,68 % x lön) 

Upphandling, inköpt tjänst 

Upphandling, lön för anställd person 

Upphandling, lönekostnadspåslag för anställd 

person (42,68 % x lön) 



Projektstöd till bredband 
Nya upphandlingsregler 2014-2020 

• Annons och förfrågningsunderlag på nationell databas 

 Mallar för förfrågningsunderlag ej klara! 

– Välja: Delentreprenad eller totalentreprenad? 

• Gränsbelopp för varje ingående del (nyhet): 505 800 kronor  

– Offerthantering under det beloppet 

– Anbudshantering över beloppet 

• Kriterier, poäng och viktning 

• Anbudsöppningsprotokoll och utvärderingsprotokoll, minst tre 
personer 

• Tilldelningsbeslut, vem som fått avtalet 

• Kontrakt 

  

 

 

 



Projektstöd till bredband 

Alltid upphandla: 

•Den som skall sköta drift och underhåll 

•Den som installerar och driftsätter den 

aktiva utrustningen 



Projektstöd till bredband 

Genomförande 
• Skaffa alla tillstånd som behövs (mark, väg, samråd, kommun, etc.) 

• Använd befintlig infrastruktur och utnyttja samförläggning om det går 
(Ledningskollen) 

• Göra upphandling/offerthantering för konkurrensutsättning och 
rimlighetsbedömning av priser 

• Tydliga avtal underlättar 

• Bygga ett robust, öppet och driftsäkert nät med viss överkapacitet 

• Driftsätta nätet 

 



Projektstöd till bredband 

Projektslut 
• Driftsatt nät, tjänster till hushåll 

• Förvaltningsplan 

• Besiktning 

• Dämpningsmätning 

• Inmätning GPS 

• Stödregler vs Skatteregler 

• Tydlig prissättning för operatörers tillträde 

• Vinstuppföljning hos stödmottagare upp till tio år efter driftsättning 

 

 

 


