
PROJEKTSTÖD
– marknadsanalys för stöd till bredband
och samtycke till medfinansiering från PTS

Bilaga nr

Namn och adress Organisationsnummer
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Du ska använda blanketten för att redovisa din 
marknadsanalys när du söker stöd till bredband. 
Om stödbeloppet blir högre än 200 000 euro kommer 
länsstyrelsen eller Sametinget och Jordbruksverket att 
publicera marknadsanalysen. 
Om Post- och telestyrelsen (PTS) medfinansierar ditt 
projekt kommer länsstyrelsen eller Sametinget och 
Jordbruksverket att publicera marknadsanalysen oavsett 
stödbeloppet.
Du ska skicka in blanketten till länsstyrelsen eller 
Sametinget tillsammans med ansökan om projektstöd.

A. Uppgifter om sökande

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

Projektnamn

B. Vad finns det i området idag?

1. Finns det bredbandsinfrastruktur i ditt område idag?

2. Om du har svarat ”Ja” på frågan nr 1, ange vilka operatörer som äger nät och som du kan ansluta dig till (t.ex. operatörer 
som äger master eller kopparledningar). Ange även om det finns operatörer som äger fibernät i området.

Bifoga en karta som visar den sträcka som du avser att anlägga. Markera även det nät som det planerade bredbandet ska 
anslutas till.

Ja Nej

Om ”Ja”, vilken typ av bredbandsinfrastruktur finns det?

Internet via telefonmodem ADSL Trådlöst bredband                 
                    

Annat:



C. Vilken typ av bredband söker du stöd för?

Grundläggande bredband (kopparnät eller radiolösningar)	

Fiberoptiska nät

Koaxialnät

D. Övriga uppgifter

Ange uppskattade antal

• timmar ideellt arbete (tim)                                                              

• hushåll och företag som får bredband efter projektet                       

• kilometer nät du söker stöd för 	

E. Samtycke till medfinansiering från PTS

Du som söker stöd inom landsbygdsprogrammet för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband kan få medfinansiering 
från PTS. För att PTS ska lämna medfinansiering till ditt projekt ska bredbandsnätet uppfylla villkoren i 5 kap. 9a-10a §§ och 
12 § i förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder samt de villkor som finns sammanställda i bilaga 
”Villkor för medfinansiering från PTS”. 
Om du får medfinansiering från PTS kan du bli återbetalningsskyldig om det vid en kontroll visar sig att bredbandsnätet inte 
uppfyller villkoren om öppenhet, icke-diskriminering och robusthet som anges i bilaga ”Villkor för medfinansiering från PTS”. Om 
projektets faktiska kostnader blir lägre än budgeterat ska du betala tillbaka eventuellt för hög utbetald medfinansiering.  
	

Jag samtycker till att länsstyrelsen eller Sametinget, för min räkning, söker medfinansiering från PTS för projektet som 
marknadsanalysen avser.	

Jag har tagit del av villkoren som gäller vid medfinansiering från PTS och jag åtar mig att se till att projektet uppfyller och 
följer dessa villkor.	

Jag samtycker inte.

Uppgraderade kopparnät (VDSL)

F. Intyg om öppenhet och icke-diskriminering

Jag intygar att

bredbandet ska kunna användas samtidigt av flera operatörer, det vill säga att nätet ska vara öppet för alla operatörer

andra tjänsteföretag än de som är inblandade vid genomförande av projektet ska få hyra kapacitet och erbjuda tjänster i 
nätet, under en period av 7 år räknat från den dag när bredbandet tas i bruk

prissättning vid uthyrning av utrymme till andra tjänsteföretag ska vara skälig, under en period av 7 år räknat från den dag 
när bredbandet tas i bruk.

Jag samtycker till att PTS får behandla mina personuppgifter för statistiska ändamål såsom kartläggning och redovisning 
av insatser på bredbandsområdet enligt 10 § 1 stycket personuppgiftslagen (1998:204)



G. Försäkran och underskrift

Jag försäkrar att uppgifterna i blanketten är fullständiga och riktiga.

Datum Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Om stödbeloppet blir högre än 200 000 euro kommer länsstyrelsen eller Sametinget och Jordbruksverket att publicera din 
marknadsanalys på webbplatsen. Om PTS medfinansierar ditt projekt kommer länsstyrelsen eller Sametinget  och 
Jordbruksverket att publicera marknadsanalysen oavsett stödbeloppet. Marknadsanalysen ska finnas tillgänglig för allmänheten 
under minst en månad. Det är först en månad efter publiceringen som du kan få ett beslut.
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