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FAKTABLAD

Vi söker byalag, samhällsföreningar och andra som vill genomföra  
projekt för utveckling av bredband på landsbygden.

Vem kan söka? 
Organisationer, ideella och ekonomiska 
föreningar, byalag och kommuner kan söka 
stödet. Eftersom stödet endast kan sökas 
som projektstöd är det viktigt att resultatet 
kommer till nytta för flera. 

Vad kan ni söka för?  
I första hand för kanalisation i det så 
kallade spridningsnätet. Det vill säga att 
anlägga tomrör för IT-infrastruktur i det 
nät som finns mellan stomnätetens knut-
punkter och bostaden/företaget. Stöd 
kommer ej att beviljas för stomnät.

Prioriteringar för bredbands-
stöd i Kalmar län

•	 Antal anslutna fastigheter
•	 Kostnad per anslutning
•	 Kostnad per kilometer
•	 Privat finansiering 
•	 Ideell insats (tid och/eller  

resurser 

Ansökan och beslut
Ansökan görs på Jordbruksverkets  
blankett LSB 12:2. Till ansökan ska  
relevanta bilagor bifogas samt mark-
nadsanalys på Jordbruksverkets blankett 
LSB 12:10.  Läs noga igenom anvisningen, 
LSA12, till ansökan om projektstöd. 

Medlen fördelas vid två beslutstillfällen 
under 2013. Ansökningar ska vara inkom-
na till Länsstyrelsen senast 30 april res-
pektive 31 augusti 2013. Beslut fattas i 
särskild ordning inom fem veckor från 
dessa datum.

Kontaktuppgifter
Länsstyrelsen Kalmar län
Lillemor Jonsén, handläggare 
Landsbygdsutvecklingsenheten
Malmbrogatan 6, 391 86 KALMAR
Telefon 010 - 223 83 20 
www.lansstyrelsen.se/kalmar

Finansiering och projektmedel
Regeringens bredbandsstrategi är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Må-
let är att 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s. För att påskynda utbyggnaden av bredband på landsbyg-
den satsar regeringen ca 1 miljard kronor under åren 2012-2014.  

Inom Landsbygdsprogrammet finns ca 15 Mkr avsatta för bredband på lands-
bygden i Kalmar län. Av dessa utlyser vi 8 miljoner kronor till den 30 april 2013 
samt resterande tillgängliga medel anslagna för bredband den 31 augusti, under 
förutsättning att medfinansiering från Post- och Telestyrelsen beviljas.
 
•	 Maximalt 15 procent av projektmedlen kan beviljas till kringkostnader och 

projektledning. Resterande beviljas till faktiska investeringskostnader. 
•	 Av total offentlig finansiering ska projektet medfinansieras med minst 25 

procent övriga offentliga medel, t ex från kommunen. Medfinansiering kan 
även sökas från PTS (Post- och telestyrelsen) vilket görs via Länsstyrelsen.
Ex. total projektbudget är 1 Mkr, privat finansiering är 300 tkr och offentlig 
finansiering 700 tkr. 25 % av 700 tkr blir då 175 tkr som ska vara övrig of-
fentlig medfinansiering. 

•	 Privat finansiering: minst 15 000 kr per anslutning.  
•	 Antalet fastigheter som omfattas av ansökan bör uppgå till minst 20 st.
•	 För orter med mer än 200 hushåll görs en särskild prövning. 
•	 Ni ska göra en marknadsanalys för att bland annat visa hur tillgången på 

bredband ser ut i ert område. Tag kontakt med kommunen för att få veta vil-
ka planer som finns. 

•	 Stöd får bara lämnas i områden där utbyggnad inte bedöms ske på mark-
nadsmässiga grunder inom en period om tre år från ansökningstillfälle

•	 Kostnader som är kopplade till egen tomt är inte stödberättigande. Det bety-
der att när det gäller bredband, kan kostnader fram till tomtgräns tas med i 
ansökan. 

•	 Om det offentliga stödbeloppet överstiger 200 000 euro (ca 1,6 Mkr) gäller 
särskilda villkor. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida. 

Kontakta oss om ni har frågor eller om ni vill diskutera ert projektupplägg innan 
ansökan. Det går också bra att boka tid för ett möte om ni vill ha ytterligare in-
formation.

Välkommen med er ansökan för utbyggnad av bredband 
på landsbygden i Kalmar län! 

- utlysning av projektmedel till satsningar på bredband
Bredband på landsbygden


