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Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö 
Tid: 2016-12-01 kl. 08.30-11.25 

 
Plats: Regionens hus sal B 

§12 Stöd till anläggning av kanalisation för 
bredband (SFS 2008:81), Beslut om utbetalning 
Diarienummer: RJL 2016/3112 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja utbetalning till 
Jönköpings Energi AB för följande projekt: 
  

1. Kanalisation i området Broddstorp, i Jönköpings kommun. 
Det statliga stödet fastställs till 148 000 kronor. Det 
beviljade stödet utgör 44 % procent av stödunderlaget.  

Länsstyrelsens diarienummer: 341-3504-2014.  
 

2. Kanalisation i området Vättersmålen, i Jönköpings 
kommun. Det statliga stödet fastställs till 70 500 kronor. 
Det beviljade stödet utgör 44 % procent av stödunderlaget.  

Länsstyrelsens diarienummer: 341-3510-2014.  
 

3. Kanalisation i området Brunnström, i Jönköpings 
kommun. Det statliga stödet fastställs till 119 000 kronor. 
Det beviljade stödet utgör 48 % procent av stödunderlaget.  

Länsstyrelsens diarienummer: 341-3513-2014.  
 

4. Kanalisation i området Östra Uddarp, i Jönköpings 
kommun. Det statliga stödet fastställs till 109 000 kronor. 
Det beviljade stödet utgör 46 % procent av stödunderlaget.  

Länsstyrelsens diarienummer: 341-3514-2014.  

Sammanfattning  
Slutredovisningen av projekten som genomförts i områdena 
Broddstorp, Vättersmålen, Bunnström och Östra Uddar har 
ganskats och godkänts av Region Jönsköpings län. Projekten har 
genomförts i Jönköpings kommun av Jönköpings Energi AB.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-17 
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Regionledningskontoret   
Åslög Kantelius  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Stöd till anläggning av kanalisation för 
bredband (SFS 2008:81), Beslut om 
utbetalning 

Förslag till beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beviljar utbetalning till Jönköpings 
Energi AB för följande projekt: 
  

1. Kanalisation i området Broddstorp, i Jönköpings kommun. Det statliga 
stödet fastställs till 148 000 kronor. Det beviljade stödet utgör 44 % 
procent av stödunderlaget.  

Länsstyrelsens diarienummer: 341-3504-2014.  
 

2. Kanalisation i området Vättersmålen, i Jönköpings kommun. Det statliga 
stödet fastställs till 70 500 kronor. Det beviljade stödet utgör 44 % 
procent av stödunderlaget.  

Länsstyrelsens diarienummer: 341-3510-2014.  
 

3. Kanalisation i området Brunnström, i Jönköpings kommun. Det statliga 
stödet fastställs till 119 000 kronor. Det beviljade stödet utgör 48 % 
procent av stödunderlaget.  

Länsstyrelsens diarienummer: 341-3513-2014.  
 

4. Kanalisation i området Östra Uddarp, i Jönköpings kommun. Det statliga 
stödet fastställs till 109 000 kronor. Det beviljade stödet utgör 46 % 
procent av stödunderlaget.  

Länsstyrelsens diarienummer: 341-3514-2014.  
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Sammanfattning  
Slutredovisningen av projekten som genomförts i områdena Broddstorp, 
Vättersmålen, Bunnström och Östra Uddar har ganskats och godkänts av Region 
Jönsköpings län. Projekten har genomförts i Jönköpings kommun av Jönköpings 
Energi AB.  
 

Information i ärendet 
Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade 2014 att bevilja stöd till fyra 
kanalisationsprojekt som Jönköpings Energi AB ansökt om att få genomföra. 
Projekten genomförs i områdena Broddstorp, Vättersmålen, Bunnström och Östra 
Uddar i Jönköpings kommun. Besluten om stöd grundar sig på förordning (SFS 
2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation.  
 
Utbetalningen av stödet görs i efterhand när sökanden lämnat in en godkänd 
slutredovisning som styrker att genomförandet och utgifterna stämmer överens 
med beslutet om stöd och de allmänna villkor och anvisningarna. Handlingar har 
inkommit 2016-06-23 som styrker att projekten uppfyller de i förordningen (SFS 
2008:81) angivna villkoren.  
 
Kanalisationsstödet betalas ut av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Sedan 2015 ska 
beslutet fattas av Region Jönköpings län. Utbetalningen görs till det bankgiro som 
angetts i slutredovisningen.  
  
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. 
 
Detta beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 17 § i 
förordningen (SFS 2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation. Överklagan 
skickas som en skrivelse till Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping. 
Överklagan ska ha kommit in till Region Jönköpings län inom tre veckor från den 
dag beslutet delgivits. 
 

Beslutsunderlag - bilagor 
1. Besluten om stöd till anläggning av kanalisation för bredband (SFS 

2008:81), kartor samt allmänna villkor och bestämmelser,  

2. Delgivningskvitto.  
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Beslutet skickas till 
Jönköpings Energi AB  
Att. Mats Lagervall 
Box 5150 
550 05 JÖNKÖPING 
 
Kopia till: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län,  
Enheten för regional utveckling  
551 86 Jönköping 
 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör 
  

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör 
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Checkpunkter för ansökan om utbetalning, enligt förordningen (SFS 
2008:81) för stöd till kanalisation. 
 
Ansökan om utbetalning har gjort av:  
Jönköpings Energi AB  
Box 5150 
550 05 JÖNKÖPING 
 
Organisationsnummer 
556015-3354 
 
Bankgiro  
5944-3648 
 
Kontroll:  
Bankgiro och organisationsnummer stämmer, se skärmklipp av kontroll i bialga1.  
 
Vem betalar ut? 
Länsstyrelsen i Jönköpings län genomför utbetalning av stödet. Handläggning och granskning 
av ärendena görs av Region Jönköpings län. Det slutliga beslutet fattas av Region Jönköpings 
län beslutar i ärendet.  
 
För ansökan om utbetalning gäller: 
 

1. Firmatecknare ska ha undertecknat.  
Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Ja, se komplettering inkommen 2016-10-14 av godkänd fullmakt samt  
341-3510-2014 kontroll av firmatecknare i bilaga 1. 
341-3513-2014  
341-3514-2014  
 

2. Slutredovisningen har kommit i inom två år från beslut om stöd?  
Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Ja, samtliga har kommit in 2015-06-23. Sista klardatum för samtliga  
341-3510-2014 var den 2016-07-17.   
341-3513-2014  
341-3514-2014  
  

3. Rätt blankett – slutredovisning och verifikatförteckning för kanalisationsstöd? 
Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Ja, rätt blanketter finns med för samtliga ärenden. 
341-3510-2014  
341-3513-2014  
341-3514-2014  
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4. Fått andra stöd av statliga stöd över 200 000 euro? (ca 1,8 miljoner kronor) 
Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Jönköpings energi har fått kanalisationsstöd om 800 000 kr innan.  
341-3510-2014 Totalt utgör detta ca 1 770 000 kr vilket ligger under gränsen för  
341-3513-2014 statligt stöd. Landsbygdsprogrammets pengar är inte ett statligt stöd  
341-3514-2014 eftersom det stödet går under gruppundantaget.  

Se även svar inkommit via komplettering 2016-10-14.  
 

5. Projektet har genomförts. 
Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Ja, området Broddstorp vidare genom flera områden. Samförläggning 

med el.  
Kartan över utbyggnaden stämmer överens med kartans om lämnades 
vid ansökan om stöd.   

341-3510-2014 Ja, området Vätersmålen. Samförläggning med el. Kartan över 
utbyggnaden stämmer överens med kartans om lämnades vid ansökan 
om stöd. 

341-3513-2014 Ja, området Östra Vätterbranten. Samförläggning med el.  
Kartan över utbyggnaden stämmer överens med kartans om lämnades 
vid ansökan om stöd. 

341-3514-2014 Ja, området Östra Uddarp. Samförläggning med el.  
Kartan över utbyggnaden stämmer överens med kartans om lämnades 
vid ansökan om stöd. 

  
6. Stödet gäller avsett ändamål. Stödberättigande underlag – kostnader för projektering, 

material, arbete, maskinhyra, dokumentering och liknande, ej utnyttjande av mark. 
Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Ja, kostnaden avser främst Optorör och märkband.   
341-3510-2014 Ja, kostnaden avser främst Optorör, optodukter och märkband.   
341-3513-2014 Ja, kostnaden avser främst samförläggning och söktråd.  
341-3514-2014 Ja, kostnaden avser främst samförläggning och optodukter.  
 

7. Fakturor – vad avser fakturan, helt betald, kopia av fakturan bifogad 
verifikatförteckningen med kassarabatt avdragen. Ej stöd till moms som kan dras av i 
senare led.  

Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Betald 2014-10-05. Underskriften försäkrar att fakturorna är betalda.  

Moms ingår ej, momsfritt belopp.  
341-3510-2014 Betald 2014-11-20. Underskriften försäkrar att fakturorna är betalda.  

Moms ingår ej, momsfritt belopp. 
341-3513-2014 Betald 2015-01-01. Underskriften försäkrar att fakturorna är betalda.  

Moms ingår ej, momsfritt belopp. 
341-3514-2014 Betald 2014-11-20. Underskriften försäkrar att fakturorna är betalda. 

Moms ingår ej, momsfritt belopp.   
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8. Stöd utökas ej för ökade kostnader. 
Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Stöd har beviljats med 50 %, men max 148 000 kr.  

Projektet har redovisat kostnader på 333 429 kr, vilket ger en 
utbetalning på 44 % motsvarande 148 000 kr.  
 

341-3510-2014 Stöd har beviljats med 50 %, men max 70 500 kr. 
Projektet har redovisat kostnader på 159 901 kr, vilket ger en 
utbetalning på 44 % motsvarande 70 500 kr.  
 

341-3513-2014 Stöd har beviljats med 50 %, men max 119 000 kr. 
Projektet har redovisat kostnader på 250 220 kr, vilket ger en 
utbetalning på 48 % motsvarande 119 000 kr.  
 

341-3514-2014 Stöd har beviljats med 50 %, men max 109 000 kr. 
Projektet har redovisat kostnader på 235 142 kr, vilket ger en 
utbetalning på 46 % motsvarande 109 000 kr.  
 

 
9. Utfört arbetet enligt föreskrivna villkor. 

Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Komplettering av godkänd slutbesiktning inkommen 2016-10-14 
341-3510-2014 Godkänd slutbesiktning finns i akten.  
341-3513-2014 Godkänd slutbesiktning finns i akten. 
341-3514-2014 Godkänd slutbesiktning finns i akten. 
 

10. Två eller fler IT-infrastrukturinnehavare kan använda kanalisationen samtidigt. 
Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Svar har inkommit via komplettering 2016-10-14:  
341-3510-2014 ”Ja via lediga microducter.” 
341-3513-2014 Kontrollpunkten godkänns.  
341-3514-2014  
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11. Stödmottagaren har dokumentation och förvalta den. Allmänt tillgänglig i 5 år. 
Kanalisationen ska kunna lokaliseras. Dokumentationen ska omfatta: lägeskartor, 
ritningar, kanalisationens diameter, typbeteckning, material, om söktråd finns, 
noggrannhet vid inmätning, uppgift om avtal med berörda markägare om rätten att 
nyttja kanalisationen för IT-infrastruktur. 

Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Svar har inkommit via komplettering 2016-10-14: 
341-3510-2014 ”Jönköping Energi använder dp-com för dokumentation. I programmet 

rapporterar man in koordinator inmätning man får ut stråkens, 
kabelbrunnar, skåp mm läge på karta. Man kan även se vilken typ av 
kanalisation som är förlagd och var den går. Man ser även vilken typ 
av kablar som går i kanalisationen och var den är uppkopplad.”  

341-3513-2014 Kontrollpunkten godkänns.  
341-3514-2014  
 

12. Att kanalisationen anlagts på ett godtagbart sätt avseende djup, återfyllning mm ska 
kunna styrkas ex. genom besiktningsprotokoll eller fotografier. 

Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Samtliga kanalisationer är slutbesiktigade, protokoll finns i akten.  
341-3510-2014  
341-3513-2014  
341-3514-2014  
  

13. Meddela Länsstyrelsen var dokumentationen finns och vilka innehavare av IT-
infrastruktur som har utnyttjat den. Icke-diskriminering gentemot IT-
infrastrukturföretag 5 år efter slutligt beslut om stödets storlek. 

Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Svar inkom via komplettering 2016-10-14:  
341-3510-2014 ”Dokumentationen ligger på Jönköping Energis servar, daglig  
341-3513-2014 backup tas på servarna.”  
341-3514-2014 Sökanden anger även att ingen annan nyttjar IT-infrastrukturen. 

Kontrollpunkten godkänns.  
 

14. Ange meter kanalisation avrundat till närmaste 100-tal. 
Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 3100 m (ansökan 3050 m) 
341-3510-2014 1750 m (ansökan 1600 m) 
341-3513-2014 2800 m (ansökan 2700 m) 
341-3514-2014 2600 m (ansökan 2100 m) 
 

15. Stöd av mindre betydelse anges i beslutet. 
Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Ja, det anges i beslutet.  
341-3510-2014  
341-3513-2014  
341-3514-2014  
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16. Beslut om slututbetalning får överklagas. 

Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Ja, information om det finns i beslutet.  
341-3510-2014  
341-3513-2014  
341-3514-2014  

 
17. Återkrav upp till 5 år. 

Länsstyrelsens Dnr  Svar 
341-3504-2014 Ja, information skickas med i beslutet.   
341-3510-2014  
341-3513-2014  
341-3514-2014  
 
Mall för slutligt beslut är inte längre tidigare beslut i andra ärenden enligt samma förordning. 
Detta eftersom den mallen inte är lämplig för beslut i nämnden. Beslutet har anpassats till den 
politiska processen, men samtlig delar som nämns i förordningen finns med.   
 
 
 
 
 
Handläggare 
Åslög Kantelius  
2016-10-17 
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Bilaga I.  
 
Kontroll av bankgiro: 
 

 
 
Firmatecknare, allabolag.se 

 



 

       

2016-09-06      

  

 

 

Förvaltningsnamn  
Åslög Kantelius 
Regional utveckling  
tel. 070-284 44 72 

 
      

Delgivningskvitto 
Delgivning nr:  
 
 
Mål/Ärende 
 
 

 

Handling  
 
 

 

 
 
Jag har mottagait ovan angiven handling 

 

Datum  
 

Namnteckning  
 
 
 
 

Namnförtydligande  
 
 
 

 
 

Glöm inte att ange datum för mottagandet av handlingen!  
 
 
Detta kvitto ska sändas till myndigheten senast: __________________  


	RJL 2016_3112 Tjansteskrivelse_utbetalning_kanalisation_jkpg_energi
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Information i ärendet
	Beslutsunderlag - bilagor
	1. Besluten om stöd till anläggning av kanalisation för bredband (SFS 2008:81), kartor samt allmänna villkor och bestämmelser,
	2. Delgivningskvitto.
	Beslutet skickas till

	RJL 2016_3112 Checklista_utbetalning_kanalisationsstod_jonkopings_energi___
	RJL 2016_3112_delgivningskvitto

