Uppdateringar av informationen om bredbandsstödet på
Jordbruksverkets hemsida
Språkliga uppdateringar har inte tagits upp i listan.
Datum för
uppdatering

Vad som uppdaterats

2015-07-10

Lagt in text om att landsbygdsprogrammet är godkänt,
att föreskrifterna måste vara beslutade innan alla regler
och information är klar, att beslut om stöd kommer
tidigast hösten 2015.
Allt ändrat finns under rubriken: Du kan få beslut först
när den svenska föreskrifterna är beslutade
Lagt till en mening om hur mycket utgifter du minst
måste ha för att få stöd samt hur mycket du maximalt
kan få i stöd.
Uppdaterat stödprocenten för Dalarnas län i tabellen om
hur mycket du kan få i stöd.
Lagt upp dokumentet ”Riktlinjer för stödprocent”.

2015-06-11

2015-06-11
2015-05-13
2015-04-24
2015-04-01

Uppdaterat kontaktuppgifter för frågor om stödet och
informationen, i högerkolumnen.
Lagt till en länk till det nystartade ”Byanätsforum” med
information om att starta, genomföra och äga ett
bredbandsnät.

2015-04-01

Publicerat en marknadsanalys som talar om var man kan
få stöd. Resultatet av analysen innebär en ändring i
stödet.

2015-04-01

Justerat det grundläggande villkoret som handlar om var
man kan få stöd. Villkoret ändras utifrån resultatet av
marknadsanalysen.

2015-04-01

Prioritering ” Investeringen sker i prioriterat geografiskt
område” är borttaget utifrån resultatet av
marknadsanalysen. Viktningen på de kvarvarande tre
prioriteringarna är justerade så att maxpoängen
fortfarande är 500 poäng.
Hur antal hushåll ska beräknas tillsvidare för
poängsättning i prioriteringarna ”Projektet ger hög
anslutningsgrad till bredbandsnätet” och ”Projektet har
ett högt antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet”.

2015-04-01

2015-04-01

Information om ny applikation i ”Bredbandskartan” på
Post- och telestyrelsens webbplats som underlättar att få
fram uppgifter till ansökan. Applikationen heter
”Ansökanskartan”

På vilken sida och under vilken
rubrik uppdateringen
genomförts
Sida: Allmän information om
bredbandsstödet

Sida: Allmän information om
bredbandsstödet
Sida: Allmän information om
bredbandsstödet
Till höger under Mer
information.
Alla sidor.
Sida: Allmän information om
bredbandsstödet
Länk i högra kanten
”Byanätsforum”
Sida: Allmän information om
bredbandsstödet och Villkor för
att söka
Länk i högra kanten
”Marknadsanalys”
Sida: Villkor för att söka
Rubrik: Projektet ska
genomföras på landsbygden
utanför tätort
Sida: Poängsättning och
prioritering

Sida: Poängsättning och
prioritering
Rubrik: Projektet ger hög
anslutningsgrad till
bredbandsnätet
Sida: Villkor för att söka
Rubrik: Projektet ska
genomföras på landsbygd
utanför tätort och projekt ska

2015-04-01

Förtydligande och tillägg att stöd bara ges till teknik som
ger ett bredbandsnät med hög överföringskapacitet.

2015-04-01

Förtydligande vad förenlig med regional eller kommunal
bredbandsstrategi betyder.

2015-04-01

Ändring att även kommuner ska bifoga ett samråd när de
står som sökande för projektet.

2015-04-01

Förtydliganden och ett tillägg i informationen om
upphandling, bland annat:
Tillägg:
örfrågan.

genomföras där det finns NGAnät.
Sida: Villkor för att söka
Rubrik: Du ska bygga ett nät
som ger hög
överföringskapacitet
Sida: Villkor för att söka
Rubrik: Projektet stämmer
överens med befintlig regional
bredbandsstrategi
Sida: Villkor för att söka
Rubrik: Du ska genomföra ett
samråd med kommunen i
samband med att projektet
planeras
Upphandling
Hela informationen

Förtydliganden:
upphandlas ska tillämpas om du söker flera projekt.
poängsättning och viktning om du väljer att utvärdera
anbuden på fler kriterier än priset.
2015-03-26

Lagt upp blanketten för samråd

Villkor för att söka

2015-03-05

Lagt upp information om att Jordbruksverket ska ta fram
en marknadsanalys för att begränsa vilka områden som
kan få stöd.
Lagt upp information om att Jordbruksverket ser över
poängsättningen i prioriteringen "Investeringen sker i
prioriterat geografiskt område". Poängsättningen kan
komma att ändras.
Ny budgetmall

Villkor för att söka

2015-03-05

2015-02-09

2015-02-09

Förtydligande att du inte får ha haft några utgifter för ditt
projekt innan din ansökan kommit in till länsstyrelsen.

2015-01-20

Förtydligande. Det måste finnas en beskrivning i
anbudsförfrågan på vilka grunder anbuden kommer att
utvärderas för att få fullt stöd.
Förtydligande. Definitionen på permanentboende är att
det finns folkbokförda.
Förtydligande. Du kan även få stöd för att ansluta
fritidshus och företag men att de inte ingår i underlaget
vid prioritering av projekten. Samt förklaring varför det är

2015-01-20

Poängsättning och prioritering

Sida: Det här kan du få stöd för
Rubrik: Blanketter, i
högerkolumnen på sidan.
Sida: Allmänt om
bredbandsstödet
Rubrik: Du får inte ha haft några
utgifter
Sida: Upphandling
Rubrik: Att sätta ihop en
anbudsförfrågan
Sida: Poängsättning och
prioritering av projekten

så.
2015-01-20

2015-01-20

2015-01-20

2015-01-20

2015-01-20

2015-01-20

2015-01-20

2015-01-20

2015-01-20

2015-01-20

2014-12-19

En omfattande bearbetning har gjorts av texten om
öppna nät för att förtydliga den. Vi rekommenderar att
du läser hela texten.
Förtydligande. Under våren kommer det att bli en
utredning om eventuell påverkan på stödet vid
försäljning.
Ändring. Det ska ingå en så kallad dämpningsmätning i
besiktningen av nätet.

Förtydligande. Det blir en kontroll av hur väl din
projektplan stämmer överens med kommunal och/eller
regional strategi. Information om hur kontrollen kommer
att gå till.
Förtydligande när du kan få stöd för att bygga ett
fiberbaserat nät.

Information om att Jordbruksverket kommer att ta fram
en marknadsanalys och att den kan komma att påverka
var investeringar kan genomföras.
Förtydligande. Utgifter för ledningsrätt ger rätt till stöd.
Kort förklaring vad det är och länk till Lantmäteriet för
mer information.
Förtydligande att maximal utgift för projektledning
räknas exklusive moms.
Förtydligande vad inskrivning och
gemensamhetsanläggning är.
Ändring att utgifter för mat och annan förtäring inte ger
rätt till stöd.
Förtydligande att inköp och installation av aktiv
utrustning och inköp eller hyra av befintlig passiv
infrastruktur inte ger rätt till stöd.
Lista på vilka uppgifter du ska ta fram för att göra en eansökan.
Att du ska skicka bilagor till din länsstyrelse.
Information om vilka pengar du kan använda för att
medfinansiera ett bredbandsprojekt. Att utredning
kommer att ske om vad som gäller för pengar från
kommunala bolag.
Att särredovisningen gäller utgifter kopplade till
projektet.
Uppdelning av utgifterna i bokföringen – förtydligande
när projektet drivs av förening
Vad som gäller för samråd med kommunen

Sida: Villkor under projektet
Rubrik: Bredbandsnätet ska vara
öppet
Sida: Villkor under projektet
Rubrik: Investeringen ska
behållas i fem år
Sida: Villkor under projektet
Rubrik: Säkerställa att du har ett
robust och driftssäkert
bredbandsnät
Sida: Villkor för att söka
Rubrik: Projektet stämmer
överens med befintlig regional
och kommunal strategi
Sida: Villkor för att söka
Rubrik: Du ska genomföra
projektet där det inte finns
NGA-nät
Sida: Villkor för att söka
Rubrik: Du ska genomföra
projektet på landsbygden
Sida: Det här kan du få stöd för

Sida: Allmän information om
bredbandsstödet
Rubrik: Så här gör du en
ansökan
Sida: Allmän information om
bredbandsstödet
Rubrik: Finansiering av ditt
projekt
Sida: Allmän information om
bredbandsstödet
Rubrik: Redovisa bara de
uppgifter du kan få stöd för
Sida: Villkor för att söka
Rubrik: Du ska ha ett samråd
med kommunen i samband med
att projektet planeras

2014-12-19

När upphandlingsmallarna beräknas att vara klara

2014-12-19

Stödprocenten för Västmanlands län

Sida: Upphandling
Rubrik: Att sätta ihop en
anbudsförfrågan
Sida: Allmän information om
bredbandsstödet
Rubrik: Så här mycket kan ditt
projekt få i stöd

