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Kommunikationsmyndigheten PTS 

Post- och telestyrelsen 

 

Postadress:  Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

Beviljande av medfinansiering 

Sökande 

Fågleboda Fiber ekonomisk förening, org. nr: 769621-9869 

Fåglebodavägen 375, 290 60 Kyrkhult 

Saken 

Beslut om medfinansiering via Landsbygdsprogrammet inom ramen för 
förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av 
it-infrastruktur.  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen beviljar Fågleboda Fiber ekonomisk förening 938 800 kr 
(niohundratrettioåttatusen åttahundra kronor) i medfinansiering för projekt 
Fågleboda Fiber med de villkor som följer av bilaga 1. För de fall där villkoren 
inte uppfylls av sökanden kan Post- och telestyrelsen komma att helt eller delvis 
kräva tillbaka det beviljade beloppet. 

Det beviljade beloppet betalas ut till Länsstyrelsen i Blekinge län som tillser att 
beloppet betalas ut till Fågleboda Fiber ekonomisk förening enligt Länsstyrelsen 
i Blekinge läns rutiner.  

Detta beslut är utan verkan för det fall Länsstyrelsen i Blekinge län avslår 
Fågleboda Fiber ekonomisk förenings ansökan om huvudstöd.  

Yrkanden 

Fågleboda Fiber ekonomisk förening har den 16 maj 2013 för projekt 
Fågleboda Fiber ansökt om 938 800 kr i medfinansiering inom ramen för 
förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av 
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it-infrastruktur. Det ansökta beloppet utgör medfinansiering via 
Landsbygdsprogrammet. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av 
it-infrastruktur. 

Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. 

Villkor för medfinansiering från PTS, beslutade den 14 februari 2012, bilaga 1. 

PTS bedömning 

Post- och telestyrelsen gör bedömningen att projekt Fågleboda Fiber uppfyller 
2 § och 3 § i förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för 
utbyggnad av it-infrastruktur och beviljar Fågleboda Fiber ekonomisk förening 
938 800 kr i medfinansiering.  

Beslutet är villkorat av att Fågleboda Fiber ekonomisk förening följer Post- och 
telestyrelsens villkor i bilaga 1. För de fall där villkoren inte uppfylls av 
sökanden kan Post- och telestyrelsen komma att helt eller delvis kräva tillbaka 
det beviljade beloppet. 

Om faktiska kostnader för projekt Fågleboda Fiber blir lägre än budgeterat ska 
Länsstyrelsen i Blekinge län betala tillbaka eventuellt för hög utbetald 
medfinansiering. 

Post- och telestyrelsens beslut om medfinansiering är avhängigt av att den 
länsstyrelse som handlägger ansökan om projektstöd, i detta fall Länsstyrelsen i 
Blekinge län, fattar beslut om att bevilja projekt Fågleboda Fiber huvudstöd 
inom ramen för förordning (2007:481) om stöd för 
landsbygdsutvecklingsåtgärder. För det fall Länsstyrelsen i Blekinge län avslår 
Fågleboda Fiber ekonomisk förenings ansökan om huvudstöd är Post- och 
telestyrelsens beslut utan verkan och någon medfinansiering kan inte betalas ut.  
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Övrigt 
I samband med att projektet slutrapporteras avser PTS att begära in uppgifter 
om X- och Y-koordinater1. Koordinaterna ska inkludera de hushåll och företag 
som projektet omfattar, samt koordinater för bredbandsnätets sträckning. 
Koordinaterna för de hushåll och företag som omfattas kan alternativt anges 
som gatuadresser och/eller fastighetsbeteckningar.  

Underrättelse om överklagande 

I enlighet med 13 § förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av 
projekt för utbyggnad av it-infrastruktur kan detta beslut inte överklagas.  

 ____________________  

Beslutet har fattats av tf avdelningschef Robert Holmström. I ärendets slutliga 
handläggning har även föredragande Homa Abdolrasouli och Tina Stukan 
deltagit. 

 

                                                 

1 Koordinaterna måste anges i referenssystemen RT90 2,5 gon V 0: -15 eller SWEREF 99. För mer 
information om referens- och koordinatsystem, se: 
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/geodesi_gps_och_detaljmatning/Referenssystem/Oversi
kt.pdf 

http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/geodesi_gps_och_detaljmatning/Referenssystem/Oversikt.pdf
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/geodesi_gps_och_detaljmatning/Referenssystem/Oversikt.pdf
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