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(SFS 2008:81)

1 Allmänt

1.1 Syftet med stödet
För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) får stöd
lämnas till en kommun eller en enskild för projekt där man anlägger kanalisation
för IT-infrastruktur. Stöd får bara lämnas för projekt där en utbyggnad av ITinfrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder inom tre
år.
1.2 Stödets storlek

Bidragets maximala belopp anges i beslutet om preliminärt beviljat bidrag. Stöd får
lämnas med högst 50 % av det stödberättigande underlaget. Sedan investeringen
fullföljts och slutredovisats kommer bidragets storlek att slutligt fastställas (slutligt
beslut). Information om vilka utgifter som kan godkännas som stödgrundande finns
under avsnitt 2. Beslut om stöd kan förfalla om inte de i beslutet angivna
tidpunkterna för investeringsperiod och slutredovisning iakttas. Förlängning av
projektperioden kan, om det finns särskilda skäl, medges efter skriftlig
framställning. Stöd får lämnas till investeringar som färdigställs och redovisas
inom två år, räknat från datum för beslut om stöd.
1.3 Stödberättigade projekt

Stöd får bara lämnas för projekt där utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms
komma till stånd på marknadsmässiga grunder inom tre år räknat från
ansökningsdatum. Länsstyrelsen bedömer om stöd kan lämnas till projektet. Innan
ansökan lämnas kan den sökande inhämta länsstyrelsens bedömning av ifall
föreslaget projekt uppfyller förordningens krav för stöd.
1.4 Finansiering med medel från Post och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) har genom regeringsbeslut från den 20 maj 2010
tilldelats medel till att medfinansiera projekt att anlägga kanalisation för ITinfrastruktur. PTS har med stöd av regeringsbeslutet utfärdat riktlinjer för ansökan
om medfinansiering – ”Riktlinjer för ansökan om medfinansiering hos PTS”. I
riktlinjerna anges de villkor som sökanden ska följa för att PTS ska lämna
medfinansiering vid anläggning av kanalisation samt för att undgå
återbetalningsskyldighet av beviljad medfinansiering.
Ansökan om medfinansiering från PTS hanteras av länsstyrelsen efter samtycke
från sökanden. Sökanden kan lämna samtycke genom att kryssa i rutan ”Jag
samtycker” i blanketten ”Ansökan”. Sökanden kan välja att inte lämna samtycke
genom att kryssa i rutan ”Jag samtycker inte” i samma blankett. Genom att lämna
sitt samtycke intygar sökanden samtidigt att han eller hon har tagit del av de villkor
som gäller vid medfinansiering från PTS samt åtar sig att se till att projektet
uppfyller och följer de krav PTS ställer. Till ansökan om medfinansiering ska
ansökan om kanalisationsstöd (inkluderat geografiska koordinater för
kanalisationens sträckning), projekt- och budgetplan bifogas. Mera information
finns i ”Riktlinjer för ansökan om medfinansiering hos PTS”.
Utgångspunkten för att PTS ska lämna medfinansiering projektet uppfyller kraven i
kanalisationsförordningen (SFS 2008:81). Dessutom ska sökanden kunna visa att
kanalisationen präglas av öppenhet och principen om icke-diskriminering samt att
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kanalisationen är robust och driftssäker. Mera information om PTS villkor finns i
”Riktlinjer för ansökan om medfinansiering hos PTS” och Bilaga 1b och 2 till
dessa riktlinjer.
När projektet är slutfört ska stödmottagaren upprätta en slutrapport där
stödmottagaren ska intyga att projektet uppfyller villkoren i PTS riktlinjer. Om det
vid en kontroll visar sig att villkoren i PTS riktlinjer inte är uppfyllda är
stödmottagaren återbetalningsskyldig. Vid en kontroll ska erforderlig
dokumentation över kanalisationen kunna uppvisas. Av avsnitt 2 nedan framgår
hur kanalisationen ska dokumenteras. Förutom den dokumentation som där avses
ska det även finnas dokumentation som visar att kraven i PTS riktlinjer är
uppfyllda. Mera information om de krav PTS ställer på kanalisation PTS
medfinansierar finns i ”Riktlinjer för ansökan om medfinansiering hos PTS”.
Liksom kanalisationsstödet får medfinansiering till att anlägga kanalisation endast
lämnas för projekt där utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms komma till stånd
på marknadsmässiga grunder inom tre år räknat från ansökningsdatum. PTS
medfinansiering kan inte överstiga 200 000 euro.

1.5 Utbetalning

Preliminärt beviljat stöd utbetalas sedan hela investeringen har slutredovisats och
slutligt beslut fattats om stödets storlek. Slutredovisning ska ske vid ett tillfälle och
ska göras på blanketterna Slutredovisning och Verifikatförteckning
kanalisationsstöd.
Stödmottagaren ska från sina leverantörer begära fakturor för stödgrundande
utgifter med uppgift om vad fakturan avser. Fakturorna ska vara helt betalda och
kopior av fakturorna ska bifogas verifikatförteckningen. Kassarabatt ska alltid
frånräknas där sådan medgivits.
För arbete i egen regi ska specificerade internfakturor upprättas som också ska
bifogas slutredovisningen. Observera att endast direkt lön och sociala kostnader är
stödgrundande. Lönenivån får högst motsvara en beräknad självkostnad, dock allra
högst 200 kr/tim. Mervärdesskatt som återvinns i nästa försäljningsled utgör inte
stödunderlag och får alltså inte redovisas som kostnad.
Utökat stöd beviljas inte för tilläggsinvesteringar eller kostnadsfördyringar som
uppkommit sedan det preliminära beslutet togs.
1.6 Ändrade ägarförhållanden

Sker direkt eller indirekt någon väsentlig förändring av äganderätten till den rörelse
till vilken stöd har beviljats, ska beviljande myndighet ompröva beslutet och medge
att stödet ska kvarstå på oförändrade villkor, om det kan styrkas att syftet med
stödet inte förfelas genom ändringen. I annat fall kan myndigheten helt eller delvis
återkräva stödet.
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2 Beskrivning av investeringen och stödberättigade
kostnader
2.1 Beskrivning av investeringen

En ansökan ska innehålla en beskrivning av det projekt man söker stöd för.
Av beskrivningen ska framgå hur många meter kanalisation, avrundat till närmast
100-tal, som investeringen omfattar. En områdeskarta och lägeskarta som ska
bifogas ansökan. I förekommande fall ska ansökan innehålla uppgifter om vilken
samtidig utbyggnad eller ombyggnad av infrastruktur som anläggandet av
kanalisationen initierats av.
2.2 Stödberättigade kostnader

I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader för projektering, material,
arbete, maskinhyra, dokumentering och liknande kostnader som är nödvändiga för
att den samtidiga anläggningen. Kostnader för att utnyttja mark får dock inte ingå i
det stödberättigande underlaget.

3 Krav på kanalisationen mm
3.1 Utformning

Stödberättigande kanalisation ska utformas på ett sådant sätt ett den kan användas
samtidigt av två eller flera innehavare av IT-infrastruktur.
3.2 Dokumentation

Den som innehar kanalisationen ska upprätthålla och förvalta dokumentation över
den. Innehavaren ska hålla berörda länsstyrelser informerade om var
dokumentationen finns tillgänglig samt om vilka innehavare av IT-infrastruktur
som har utnyttjat kanalisationen. Dokumentationen hos innehavaren ska hållas
allmänt tillgänglig under minst fem år från den dag då projektet färdigställdes.
Kanalisationen skall dokumenteras på ett vedertaget sätt och med en noggrannhet
så att denna enkelt kan lokaliseras med hjälp av lägeskartor och ritningar. Det ska
också finnas uppgifter om t ex kanalisationens diameter, typbeteckning, material,
om söktråd finns och noggrannhet vid inmätning. Även uppgifter om avtal med
berörda markägare om rätten att nyttja kanalisationen för IT-infrastruktur ska
finnas med i dokumentationen.
3.3 Prissättning

Innehavare av IT-infrastrukturföretag ska ha tillträde till kanalisationen på ett ickediskriminerande sätt. Detta krav på icke-diskriminerande behandling gäller under
en period av fem år, räknat från datum för slutligt beslut om stödets storlek. Kravet
ska gälla hela perioden även om ägarförhållandena ändras, om inte annat följer av
andra bestämmelser. Vid tillhandahållande av kanalisation där statligt stöd har
lämnats, ska priset, om tillhandahållandet sker inom fem år från länsstyrelsens
slutliga beslut, sättas med hänsyn till det statliga stödets storlek. Priset ska sättas
utifrån självkostnad med skäligt vinstpåslag minskat med beviljat statligt stöd.
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4 Bestämmelser om återkrav
4.1 Återkrav inom 5 år

Ett stöd kan återkrävas helt eller delvis inom fem år från den dag då bidraget
utbetalats om mottagaren av stödet genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har
föranlett att stödet beviljades, mottagaren av stödet på annat sätt orsakat att stödet
beviljats med för högt belopp, eller stödet använts för något annat än det som
avsetts.

5 Tillsyn och uppföljning
5.1 Prissättning

Länsstyrelsen ska under en period av fem år efter investeringens avslutande utöva
tillsyn över den prissättning och övriga villkor som stödmottagaren tillämpar vid
uthyrning och utrymme i den IT-infrastruktur som byggts med hjälp av stödet.

6 Övriga villkor
Stöd 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 om 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. Det totala stöd av mindre betydelse
som beviljas ett företag får inte överstiga 200.000euro under en period av tre
beskattningsår.
Att kanalisationen har anlagts på ett godtagbart sätt avseende djup, återfyllning mm
ska kunna styrkas. Detta kan exempelvis göras genom besiktningsprotokoll eller
fotografier.
Dessa allmänna villkor har utfärdats av länsstyrelsen i Örebro län i enlighet med
regeringsbeslut per den 2010-05-20.

