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Nyhetsbrev v 15 för bredbandsansökningar  
 

Längre väntetider än vanligt för beslut om stöd 
Länsstyrelsen har denna vecka gått ut med information på vår webbplats angående 
handläggningen av stöden inom Landsbygdsprogrammet, där stödet till bredband ingår. 
Nedan följer informationen i korthet: 
 

”Just nu är det stora förseningar när det gäller stöden inom 
Landsbygdsprogrammet. Hög arbetsbelastning, nya regler och ett nytt IT-
system är några av orsakerna bakom detta. 
 
Många ansökningar i kombination med ett nytt regelverk och byte av IT-
system har lett till en mycket hög arbetsbelastning för de handläggare 
som arbetar med ansökan om stöd inom Landsbygdsprogrammet. För att 
arbetet med att besluta om stöd ska vara så rättsäkert som möjligt, tar 
det tid att gå igenom alla ansökningar och vi hoppas att du som har sökt 
stöd ska ha förståelse för detta. Störst fokus ligger på att handlägga 
ansökningar om företagsstöd till investeringar inom jordbruk och 
trädgårdsnäringarna samt ansökningar om projektstöd för bredband. 
Därefter fortsätter handläggningen av de ansökningar som bland annat 
handlar om förädling, nya jobb på landsbygden, startstöd och 
miljöinvesteringar. 
Exakt hur stora förseningarna blir är i dagsläget svårt att avgöra, men 
Länsstyrelsens ambition och förhoppning är att majoriteten ska vara 
behandlade innan sommaren. Detta är dock fortfarande osäkert. ” 

 

Träff angående bredbandsutbyggnaden i länet 
Länsstyrelsen har tidigare informerat om vi kommer att arrangera en träff tillsammans 
med Region Jönköpings län. Träffen kommer att ha fokus på alternativa möjligheter än 
stöd, men alla är välkomna att delta och kommer att få en inbjudan. På grund av att 
handläggningen har försenats så kommer träffen att flyttas fram, och planeras nu 
preliminärt till vecka 25.  

Senaste nytt angående bredbandsstödet 

KOMMUNALA LÅN 

Kommunala lån kan inte användas som tillfällig finansiering i bredbandsprojekt för att 
säkra likviditeten i projektet. Anledningen till det är att det bedöms som offentlig 
medfinansiering, vilket inte är tillåtet i bredbandsstödet. Detta är baserat på en dom 
som har utfärdats i Kammarrätten. 
 

http://www.framtidenslandsbygd.se/


 
 
 
 
 
 

Besök oss gärna på www.framtidenslandsbygd.se 
 

SAMMANHÄNGANDE OMRÅDEN 

Det har kommit ett förtydligande om att en projektansökan enbart får innehålla ett 
sammanhängande område.  Det beror på att stödet och urvalskriterierna för stödet är 
framtagna utifrån att ansökan omfattar ett sammanhängande geografiskt område. 
Områden som inte är sammanhängande påverkar både urvalskriteriet anslutningsgrad 
och urvalskriteriet om möjliga anslutningar på ett sätt som inte är förenligt med EU-
kommissionens syfte med urvalskriterierna.  
Länsstyrelsen kommer att ta kontakt med de projekt som innehåller flera områden vilka 
inte är sammanhängande för att på bästa sätt dela upp ansökan i flera delar.  
  

MOMS FÖR FIBERFÖRENINGAR 

Skatteverket har nyligen uppdaterad sin information kring skatter och moms i 
fiberföreningar. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida 
www.skatteverket.se under Företag>Föreningar>Fiberföreningar. 
 
 

LAGEN ”BILLIGARE UTBYGGNAD AV BREDBAND” FÖRESLÅS BÖRJA GÄLLA 

DEN 1 JULI 2016 

Den nya lagen kallas ofta grävdirektivet eller utbyggnadsdirektivet och innebär flera 
åtgärder för att minska kostnaderna för att bygga bredband. Några av åtgärderna är 
bland annat att nätoperatörer ska ge tillträde till sin infrastruktur på rättvisa och rimliga 
villkor, att de ska tillgängliggöra information om sin infrastrukturs lokalisering och typ för 
de som vill bygga ut bredbandsnät samt att de ska samordna bygg- och 
anläggningsprojekt med de företag som önskar samförlägga bredbandsnät. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
 
Alexandra Henkow Åslög Kantelius 
 
 

Tel 010-223 6000 
 
 
Detta nyhetsbrev skickas till alla som har skickat in en ansökan om bredbandsstöd till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vår ambition är att på bästa sätt informera om vad som 
är på gång och vad som är viktigt att tänka på när man planerar och genomför sitt 
fiberprojekt. 
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