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Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö 
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Plats: Regionens hus sal B 

§11 Stöd till anläggning av kanalisation för 
bredband 
Diarienummer: RJL 2016/3511 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden bevilja: 

• Statligt stöd till Fiber 35 (769627-7578) med maximalt 
373 362 kr för anläggning av kanalisation i området 
Åtterås i Gislaves kommun. Det beviljade stödet utgör ca 
50 % av angivna kostnader. 
 

Sammanfattning 
Projektet avser att anlägga kanalisation i området Åtterås i 
Gislaveds kommun. Sträckan kanalisation beräknas till ca 12 600 
meter och möjliggör för ca 91 hushåll och ca 50 företag att i ett 
senare skede kunna ansluta sig till bredband genom fiber. 
Projektet avser en samförläggning med el vilket genomförs av 
Eon.  
 
Projektet har valts ut genom prioritering av möjliga ansökningar 
genom tre stycken utvalskriterier:  

1. Inkommen ansökan via landsbygdsprogrammet med en 
poäng som understiger 500 poäng, 

2. Projektet innehåller en avgränsad kostnadspost som avser 
samförläggning, 

3. Prioritering av tidigast inkommen ansökan i 
landsbygdsprogrammet. 

 Beslutsunderlag  
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-02 
• Ansökan om kanalisationsstöd  
• Underlag tillprojektbeslut 

 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 
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Regionledningskontoret  
Åslög Kantelius  

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 

Stöd till anläggning av kanalisation för 
bredband 

Förslag till beslut 
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö beviljar:  

• Statligt stöd till Fiber 35 (769627-7578) med maximalt 373 362 kr för 
anläggning av kanalisation i området Åtterås i Gislaves kommun. Det 
beviljade stödet utgör ca 50 % av angivna kostnader. 

Sammanfattning 
Projektet avser att anlägga kanalisation i området Åtterås i Gislaveds kommun. 
Sträckan kanalisation beräknas till ca 12 600 meter och möjliggör för ca 91 
hushåll och ca 50 företag att i ett senare skede kunna ansluta sig till bredband 
genom fiber. Projektet avser en samförläggning med el vilket genomförs av Eon.  
 
Projektet har valts ut genom prioritering av möjliga ansökningar genom tre 
stycken utvalskriterier:  

1. Inkommen ansökan via landsbygdsprogrammet med en poäng som 
understiger 500 poäng, 

2. Projektet innehåller en avgränsad kostnadspost som avser samförläggning, 
3. Prioritering av tidigast inkommen ansökan i landsbygdsprogrammet. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings län (Regionen) konstaterar att handlingar är inskickade till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län för ansökan om stöd från Landsbygdsrogrammet 
den 30 september 2014 samt handingar för ansökan om kanalisationsstöd till 
Region Jönköpings län den 31 oktober 2016. Handlingarna visar att projektet bör 
prioriteras utifrån uppställda kriterier samt att det uppfyller de villkor som anges i 
förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation. 
 
Regionen bedömer att utbygganden av IT-infrastruktur i det aktuella området inte 
kommer att kunna ske på marknadsmässiga grunder innan utgången av 2019.  
 
Projektet ska slutredovisas senaste den 11 november 2018. Slutredovisningen ska 
skickas in till Regionen så snart investeringen genomförts.  
 
För stödet gäller bifogade ”Allmänna villkor och bestämmelser” för stöd till 
anläggning av kanalisation. 
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Stödet lämnas enligt förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation.  
 
Stödet lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning 
(EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 
och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och får endast lämnas med de 
begränsningar som följer av förordningen samt av 18–20 §§ förordningen 
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet. 
 
Regionen kommer att genomföra uppföljning och tillsyn. Detta görs för att 
kontrollera att stödet används för avsett ändamål och att du följer föreskrivna 
villkor.  
 
Beviljat stöd betalas ut när projektet är avslutat och slutredovinsingen har 
godkänts. Då fastställer Regionen slutligt det statliga stödet. Slutredoviningen ska 
ske på bifogade blanketter. Stödet har beräknats på kalkylerad kostnad exklusive 
moms enligt inlämnad ansökan om kanalisationsstöd.  
Sedan 2015 ska beslut fattas av Region Jönköpings län. 
 
Regionen kan återkräva hela stödet eller delar av stödet under en tid om fem år 
från den dagen stödet storleks bestämdes slutlig, om 
- stödet är beviljat på grund av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, 
- om det på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för högt belopp,  
 - stödet använts för något annat än det som avses i beslutet om stöd.   
 
Beslutet kan inte överklagas.  

Beslutsunderlag 
• Ansökan om kanalisationsstöd,  

• Allmänna villkor och bestämmelser inkl. bilaga 1b villkor för öppenhet 
och icke-diskriminering och bilaga 2 villkor för robust och driftsäker IT-
infrastruktur,  

• Blankett för slutredovisning kanalisationsstöd inkl. blankett för 
verifikatförteckning,  

Beslutet skickas till 
Fiber 35 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
  
 

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör 

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör 
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Region Jönköpings län 
Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping  
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping 
www.rjl.se  

 

Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: Fiber 35  
Projektägare: Fiber, ekonomisk förening (769627-7578)    
År och månad för projektstart: 2016-10 
År och månad för projektavslut: 2017-01  
Status:        
 
 
Tidigare beslut: Inga – 
 
Utbetalda medel: Inga  – 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
Handlingarna visar att projektet bör prioriteras utifrån uppställda kriterier samt att det 
uppfyller de villkor som anges i förordning (2008:81) om stöd till anläggning av 
kanalisation. 
 
Projektet har valts ut genom prioritering av möjliga ansökningar genom tre stycken 
utvalskriterier:  
1. Inkommen ansökan via landsbygdsprogrammet med en poäng som understiger 500 
poäng, 
2. Projektet innehåller en avgränsad kostnadspost som avser samförläggning, 
3. Prioritering av tidigast inkommen ansökan i landsbygdsprogrammet. 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS, motivera hur: 
Ansökan avser kanalisationsstöd för att anlägga tomrör för fiber. Att ha tillgång till 
bredband är en av de fämsta grunderna för regional utveckling och bidrar även till 
det svenska bredbandsmålet att 90 % av hushållen ska ha tillgång till 100 mbit/s.  
Ansökan är kopplad till följande område: 
 
Arbetsmarknad/ näringsliv ☒    
Utbildning/ forskning ☐ 
Attraktivitet  ☒ 
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Infrastruktur  ☒ 
 
Avstämning har skett med andra enheter inom RJL (Utbildning och Kultur, 
Folkhälsa eller Kommunal utveckling): 
Ingen sådan avstämning har gjorts och bedöms inte heller nödvändig då det inte finns 
liknande stöd någon annanstans i sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
Geografiskt område (berörda kommuner och län som medverkar i projektet): 
Aneby  ☐ Nässjö ☐       
Eksjö  ☐ Sävsjö ☐         
Gnosjö          ☐               Tranås ☐        
Gislaved   ☒ Vaggeryd ☐         
Habo      ☐ Vetlanda ☐ 
Jönköping  ☐ Värnamo ☐ 
Mullsjö   ☐ Län ☐  
 
Jämställdhetsperspektivet är ett verktyg för att nå hållbar tillväxt i hela länet. 
Beskriv arbetet i projektet kopplat till jämställdhet (ex. särskilda insatser för 
ökad jämställdhet): 
Bredband är en jämställd teknik där både män och kvinnor kan ta del av det i samma 
utsträckning. Dock är det ofta män som deltar i själva projektgruppen och i styrelsen. 
I det här fallet är det en kvinna som leder arbetet och som har undertecknat ansökan 
vilket bidrar till att öka jämställdheten.  
 
Miljö, integration och mångfald samt folkhälsa är också verktyg som beaktas i 
ansökan. Beskriv arbetet i projektet kopplat till dessa horisontella kriterier (ex. 
särskilda insatser för ökad miljö, integration och mångfald): 
Ett miljösamråd enligt 21 § måste genomföras för all byggnation som kan 
påverka området där projketet anläggs. påverkan på miljön är f'ämst i 
grävfasen och när grävningen väl är genomförd bedöms miljöpåverkan vara 
mycket liten.  
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för perspektiven mångfald och folkhälsa bedöms projketen vare sig ha positiv 
eller negativ påverkan.  
 
 
 
Beskriv om/ hur projektet följer intentionerna i barnkonventionen (gäller 
endast folkhälsoenheten): 
- 
 
 
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Kostnaden baseras på samförläggning med el vilket genomförs av EON.  
Kostnaden har även bedömst efter meterpris vilket ligger på 59,2 kr/m vilket bedöms 
som rimligt med hänsyn till andra projekt. 
 
Enligt förordningen ska maximalt 50 % av kostnaderna finansieras med stöd. 
REsterande del ska projektet själva stå för.   
 
 
 
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Projektet ska slutredovisas senaste den 11 november 2018. Skicka dock in 
slutredovisningen till Regionen så snart investeringen genomförts.  
 
Stödet lämnas enligt förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation.  
 
Stödet lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning 
(EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 
88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och får endast lämnas med de 
begränsningar som följer av förordningen samt av 18–20 §§ förordningen (1988:764) 
om statligt stöd till näringslivet. 
 
Beviljat stöd betalas ut när projektet är avslutat och slutredovinsingen har godkänts. 
Då fastställer Regionen slutligt det statliga stödet. Slutredoviningen ska ske på 
bifogade blanketter. Stödet har beräknats på kalkylerad kostnad exklusive moms 
enligt inlämnad ansökan om kanalisationsstöd.  
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Medelsbeslut 
År 2017   kostnad 746 723 kr  Medel 373 362 
kr 
 
Beslutet motsvarar  50  procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.  
 
Utbetalningsprognos 
År 2017 beräknar vi att betala ut: 373 362 kr. 
 
Ej aktuellt  Nationell strategisk prioritering 
Ej aktuellt   Nationell ämneskategorisering 
 
Finansiering 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År År  
 2017 20      20      20      Totalt 
Kostnader      

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
 

                        0 

Externa tjänster                        0 
Lokalkostnader                         0 
Investeringar (gäller inte medel 
från Region Jönköpings län) 

se ansökan 
om stöd 

                  0 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

 
 

                  0 

Indirekta kostnader (specificera 
i bilaga) 

                        0 

Summa kostnader                         0 
Intäkter Se ansökan 

om stöd  
                  0 

Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

                        0 

Privata bidrag i annat än 
kontanter 

                        0 

Summa (A) 0 0 0 0 0 
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 År År År År  
 20      20      20      20      Totalt 
Finansiär      
Region Jönköpings län  se ansökan 

om stöd 
                  0 

Fiber 35 se ansökan 
om stöd 

                  35 

                              0 
                              0 
                              0 
                              0 
                              0 
                              0 
                              0 
Summa (B) 0 0 0 0 0 

 

Förutsättningar för beslutet 
Region Jönköpings läns handledning för ansökan om regionala projektmedel gäller, 
se www.rjl.se. 
 
 

http://www.rjl.se/
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