
 

 

1 (2)  Riktlinjer för kommunalt  

bredbandsstöd 
 2012-10-30 

 

Riktlinjer för kommunalt bredbandsstöd 

 

Kommunstyrelsen föreslås vara beslutsinstans för hur stödet löpande beviljas. 

 

De kommunala bredbandspengarna fördelas på tre olika potter, som kan variera 

i inbördes storlek beroende på aktuella behov. 

1. Större samverkansprojekt (där exempelvis EU kräver kommunal med-

finansiering) 

2. Stöd till byalagsföreningar, villaföreningar etc där marknaden inte är 

tillräckligt aktiv 

3. Generella infrastruktursatsningar (på exempelvis kanalisation i sam-

band med annan schaktning, underskottsfinansiering för återställning av 

asfalt etc.) 

 

Större samverkansprojekt där exempelvis EU kräver kommunal medfi-

nansiering 

Under perioden 2014 – 2017 och troligen även senare, kommer vi att aktivt 

agera för att med stöd av EU och i samverkan med andra kommu-

ner/organisationer bygga digital infrastruktur. Beroende på omfattning och ef-

fekt av sådana satsningar kommer kommunal medfinansiering att krävas.  

 

Stöd till föreningar 

Endast föreningar kan söka kommunalt bredbandsstöd från stödpott 2. 

 

Fiberanslutning av eller kanalisation till fastighet, som kostar mer än 15000 kr 

kan komma ifråga för stöd. Varje fastighetsägare förväntas själv betala upp till 

15000 kr för sin fiberanslutning.  

 

Stödet behovsprövas från fall till fall och utgår med 30 % av den överskjutande 

kostnaden eller max 5000 kr/anslutning.  

Exempel:  

En villaförening har undersökt vad det kommer att kosta att fiberansluta de 80 

medlemsfastigheterna, och fått veta att det kostar 20000 kr/fastighet. Max 

kommunalt stöd blir i detta fall: 30 % av 5000 = 1500 kr * 80 fastigheter. För-

eningen kan ansöka om stöd med 120 000 kr. 

Om föreningen fått differentierade priser på fastigheterna kan kommunen välja 

att antingen räkna med ett medelvärde för samtliga, eller endast ge stöd till 

dem som har avsevärt högre kostnad än övriga. 
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Det kommunala stödet utgår endast om inga andra stödformer redan ersatt hela 

merkostnaden. Föreningen är skyldig att också söka finansiering från andra 

håll, t ex nätägarens delfinansiering eller statliga bidrag via länsstyrelsen. Det 

totala stödet får aldrig överstiga 100 % av merkostnaden. 

Kraven på öppenhet i de fibernät eller kanaler som etableras med hjälp av 

kommunalt stöd är desamma som för landsbygdsstöd och kanalisationsstöd. 

 

Generella infrastruktursatsningar 

Kanalisation, dvs tomrör för fiber, bör förläggas i samband med egen eller and-

ras schaktning eftersom det är schaktningskostnaden som är den enskilt största 

posten vid fiberförläggning.  

Staten bidrar vid sådan kanalisation med upp till 50 % av förläggningskostna-

den, och det ankommer på kommunen att se till att dessa bidrag sökes. Dock 

måste man inför varje samförläggning värdera det framtida behovet av fiber på 

just denna sträcka. En annan aspekt är om det finns ett marknadsintresse för 

kommunförlagd kanalisation. Helst ska kommunen redan vid förläggning av 

tomrör ha en köpare/intressent på kanalisationen.  

Ett särfall utgör här de sex telestationer som saknar fibermatning. En kalkyl bör 

tas fram för att värdera hur man bäst tillgodoser behoven kring dessa stationer. 

 

Återställning efter schakt, speciellt i tätorter, är även det en stor kostnad för 

nätägare. Kommunernas pris för denna återställning skiljer sig markant från 

kommun till kommun. Enligt kommunens Bredbandsprogram 2012 – 2022 ska 

vår taxa för återställning efter fiberschaktning vara låg, vilket kan medföra un-

derskott för ÖSK. Detta underskott kan kompenseras via bredbandsstödet.  

 

 

 

 

 

 


