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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bred-
band i glesbygdsområden 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

I propositionen föreslås det att lagen om 
stöd för byggande av bredband i glesbygds-
områden ändras. Utöver de nuvarande betal-
ningsandelarna från staten och kommunen 
föreslås det bli tillåtet för den som ansöker 
om stöd att från offentliga instanser dessutom 
ta emot annat stöd som inte hör till pro-
grammet för bredbandsstöd. Det föreslås 
också att en del av det statliga stödet ska 

kunna betalas ut på förhand innan det bred-
bandsnät som byggs med stöd blir färdigt. 

Propositionen grundar sig på statsrådets 
principbeslut om utvecklingen av bredbands-
förbindelser. Syftet med ändringarna är att 
underlätta finansieringen av stödberättigade 
bredbandsprojekt under den tid näten byggs, 
och på så sätt öka teleföretagens intresse att 
stödja bredbandsprojekt. 

Lagen avses träda i kraft hösten 2012. 
————— 

 
MOTIVERING 

1  Nuläge och föres lagna ändringar 

1.1 Nuläge 

Lagen om stöd för byggande av bredband i 
glesbygdsområden (1186/2009) trädde i kraft 
vid ingången av 2010. Statens stödprogram 
för bredband i glesbygden började med de 
s.k. bredbandspilotfallen, varav sex slutför-
des före utgången av 2011. Byggandet av tio-
tals projekt inom programmets huvudsakliga 
skede inleddes under sommaren 2011.   
Landskapsförbunden har kungjort att bred-
bandsstöd kan sökas för ca 320 projekt och 
teleföretagen har lämnat förslag till projekt 
för ca hälften av dessa. 

Utmaningen för stödprogrammet har varit 
små företags och nystartade företags möjlig-
heter att finansiera projekten under den tid 
näten byggs. Att få den lånefinansiering som 
behövs har ofta varit problematiskt på grund 
av att nya företag inte har de säkerheter som 
behövs för lånefinansieringen. I sådana fall 
har nya aktörer begärt lånegarantier även av 
offentliga instanser såsom t.ex. av kommu-
nerna och Finnvera. 

Den 3 maj 2012 gav statsrådet ett princip-
beslut om utvecklingen av bredbandsförbin-
delserna. Principbeslutet innehåller bl.a. åt-
gärder för att utveckla statens stödprogram 
för bredband i glesbygden. I enlighet med 
principbeslutet ska de små teleföretagens fi-
nansiering av investeringar samt den kapital-
finansiering som nya aktörer är i behov av 
underlättas genom programmet för bred-
bandsstöd. 

Ramarna för EU:s regler om statligt stöd 
anges i artiklarna 107-109 i fördraget om Eu-
ropeiska unionens funktionssätt. I princip är 
statliga stöd förbjudna, men i fördraget anges 
dock de undantag enligt vilka stödåtgärder 
kan godkännas.  Medlemsstaterna själva kan 
inte bedöma om stöden kan godkännas, utan i 
fråga om statliga stöd tillämpas förfarandet 
för förhandsanmälan. Enligt huvudprincipen 
ska samtliga stöd enligt artikel 107 godkän-
nas av Europeiska kommissionen före verk-
ställandet. Europeiska kommissionen god-
kände Finlands statliga stöd för programmet 
för bredbandsstöd den 1 maj 2010.  Kommu-
nikationsministeriet har inlett förfarandet i 
kommissionen för anmälan av de ändringar 
som föreslås i denna proposition. 
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1.2 Föreslagna ändringar 

Inledning 
 

De ändringar som föreslås nedan, med un-
dantag av 6 §, ska tillämpas endast på de 
bredbandsstöd som administreras av Kom-
munikationsverket och beviljas ur statsbud-
geten. Villkoren för de bredbandsstöd som de 
lokala närings-, trafik- och miljöcentralerna 
beviljar av medel från Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdsutveckling ska förbli 
oförändrade, med undantag av ändringen i 
6 §. 
 
Offentligt ansökningsförfarande för statligt 
stöd  
 

I enlighet med 6 § 1 mom. i lagen har land-
skapsförbundet i uppgift att kungöra att det 
statliga stödet för projektet kan sökas. I gäl-
lande 6 § 2 mom. förtecknas de uppgifter och 
utredningar som stödtagaren ska bifoga till 
stödansökan till landskapsförbundet. Det fö-
reslås att förteckningen över utredningarna i 
2 mom. utökas med företagets verksamhets-
plan eller någon annan beskrivning av före-
tagets verksamhet samt en likviditets- och 
lönsamhetskalkyl. Verksamhetsplan och lik-
viditets- och lönsamhetskalkyl ska krävas av 
teleföretag som inleder sin verksamhet. De 
företag som redan bedriver verksamhet kan 
till stödansökan bifoga t.ex. årsrapporten från 
föregående räkenskapsperiod. Landskapsför-
bundets offentliga ansökningsförfarande har 
behandlats närmare i tidigare regeringspro-
positioner, RP 176/2009 rd och RP 21/2010 
rd. 

Enligt övergångsbestämmelsen ska den nya 
bestämmelsen i 6 § 2 mom. tillämpas på de 
projekt för vilka stöd förklaras lediga att sö-
kas efter det att denna lag trätt i kraft. 
 
Stödansökan till Kommunikationsverket  
 

Enligt gällande 7 § 2 mom. i lagen ska det i 
stödansökan ingå en försäkran om att sökan-
den inte har fått något annat överlappande 
stöd för projektet av statliga myndigheter, 
Ålands landskapsregering eller Europeiska 
gemenskapen. I praktiken har denna be-
stämmelse hindrat sökanden att ta emot annat 

offentligt stöd än de bidrag från staten och 
kommunerna som avses i 8 § i lagen. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. ändras 
så att det i stödansökan också ska ingå en ut-
redning om vilka andra offentliga stöd som 
sökanden har fått för projektet. Med offent-
ligt stöd avses i paragrafen sådan finansiering 
eller annan förmån som beviljas av Europe-
iska unionen, staten eller ett annat offentligt 
samfund, och vars värde kan fastställas i 
pengar. Enligt Europeiska unionens regler 
om statligt stöd ingår offentligt stöd bl.a. i en 
sådan garanti som överstiger 80 procent av 
kapitalet i det lån som ska garanteras. Även 
en garanti på högst 80 procent av det lånebe-
lopp som ska garanteras kan, beroende på ga-
rantivillkoren, innefatta offentligt stöd. Lika-
så ingår offentligt stöd t.ex. i ett lån som be-
viljats till en lägre ränta än den allmänna 
marknadsräntan. Avsikten med 2 mom. är 
inte att begränsa användningen av olika fi-
nansieringsinstrument som innefattar offent-
liga stöd, men det offentliga stödet måste 
uppfylla de förutsättningar i fråga om acku-
muleringen av stöd som avses i 8 § 4 mom. 
Avsikten är att sökanden ska vända sig till 
den offentliga instans som finansierar bred-
bandsprojektet och av instansen skaffa en 
motiverad utredning som gäller stödansökan.  
Av utredningen ska det framgå om de olika 
finansieringsinstrument som instansen i fråga 
har beviljat innefattar offentligt stöd samt hur 
stort det eventuella offentliga stödet är. 

När programmet för bredbandsstöd har ge-
nomförts i praktiken har man kunnat konsta-
tera att sökanden har behov av ytterligare 
stöd i form av t.ex. garantier och förmånliga 
lånevillkor.  Dessutom är teleföretag som in-
leder sin verksamhet i behov av olika former 
av finansiering, som även kan innefatta of-
fentligt stöd. Bland annat för att möjliggöra 
användningen av dessa olika former av stöd 
föreslås det att 7 § 2 mom. ändras. 

Den föreslagna bestämmelsen i 7 § ska en-
ligt övergångsbestämmelsen tillämpas på de 
projekt för vilka stöd förklaras lediga att sö-
kas efter det att denna lag trätt i kraft. 
 
Allmänna villkor för beviljande av stöd  
 

Det föreslås att 8 § 4 mom. i lagen ändras 
så att det offentliga stödets andel av projektet 
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inte får överskrida maximibeloppet för det 
stöd som Europeiska kommissionen har god-
känt. Med offentligt stöd avses i paragrafen 
sådan finansiering eller annan förmån som 
beviljas av Europeiska unionen, staten eller 
ett annat offentligt samfund, och vars värde 
kan fastställas i pengar.  

Kommunikationsministeriet har inlett för-
farandet i Europeiska kommissionen för an-
mälan av ändringarna i det gällande pro-
grammet för bredbandsstöd. Avsikten är att 
ändringen i stödprogrammet om att höja det 
maximala stödet för enskilda bredbandspro-
jekt från nuvarande 66 procent av de stödbe-
rättigande kostnaderna ska godkännas av 
kommissionen vid anmälningsförfarandet. 
Det krävs att den procentuella andelen för 
maximibeloppet av stöd höjs ifall projekten 
ska tillåtas ta emot även annat stöd i enlighet 
med de föreslagna bestämmelserna i 7 § 2 
mom. 

De föreslagna bestämmelserna i 8 § 4 
mom. ska enligt övergångsbestämmelsen till-
lämpas på de projekt för vilka stöd förklaras 
lediga att sökas efter det att denna lag trätt i 
kraft. 
 
Särskilda villkor för betalning av stöd  
 

Ett villkor för betalningen av det statliga 
stödet är enligt 13 § 1 mom. i gällande lag att 
bredbandsprojektet har slutförts och att stöd-
tagaren har lagt fram en godtagbar redogörel-
se för stödberättigande kostnader till Kom-
munikationsverket. 

Särskilt små företag och nystartade företag 
har svårigheter med att finansiera byggandet 
av de stödberättigade näten när det statliga 
stödet betalas ut först efter det att det stödbe-
rättigade nätet är färdigt. Att få den lånefi-
nansiering som behövs har också ofta varit 
problematiskt därför att nystartade företag 
inte har de säkerheter som behövs för lånefi-
nansiering. Om en post av stödet skulle beta-
las ut på förhand innan nätet blir färdigt skul-
le det förbättra finansieringsförmågan i fråga 
om bredbandsprojekt särskilt när det gäller 
små företag och nystartade företag.  

Det föreslås att 13 § 1 mom. ändras så att 
50 procent av det statliga stöd som beviljats 
sökanden på ansökan ska få betalas ut av 
Kommunikationsverket efter det att stödbe-

slutet har fattats.  När sökanden lämnar in 
stödansökan till Kommunikationsverket kan 
sökanden samtidigt ansöka om att denna 
stödpost ska betalas ut på förhand. På för-
hand får stöd betalas ut endast en gång. Ett 
villkor för utbetalningen av den återstående 
posten av stödet är att bredbandsprojektet 
slutförts och att stödtagaren har lagt fram en 
godtagbar redogörelse för samtliga stödberät-
tigande kostnader till Kommunikationsver-
ket. 

Enligt gällande 2 mom. i denna paragraf 
kan Kommunikationsverket på begäran av 
stödtagaren besluta att det statliga stödet vid 
omfattande och långvariga projekt betalas ut 
i flera poster årligen efter det att motsvarande 
del av nätet har blivit färdig och stödtagaren 
har lagt fram en godtagbar redogörelse för de 
stödberättigande kostnaderna.  Eftersom det i 
denna proposition föreslås att 1 mom. ska 
ändras så att stöd kan betalas ut på förhand, 
dvs. i två etapper, föreslås det också att para-
grafens 2 mom. upphävs.  Utbetalning av 
stödet i flera poster i enlighet med gällande 2 
mom. ökar Kommunikationsverkets arbets-
mängd under utbetalningsskedet.  Syftet med 
den ändring som föreslås i 1 mom. är att för-
enkla utbetalningen av stödet så att finansie-
ringen av projekt underlättas under bygg-
nadsskedet. Därmed behövs inte 2 mom. i 
gällande lag längre.  

Den föreslagna bestämmelsen i 13 § ska 
enligt övergångsbestämmelsen tillämpas på 
de projekt för vilka stöd förklaras lediga att 
sökas efter det att denna lag trätt i kraft. 
 
Skyldighet att lämna uppgifter  
 

Enligt gällande 15 § ska alla teleföretag på 
begäran av kommunikationsministeriet eller 
Kommunikationsverket samla in och till 
kommunikationsministeriet och Kommunika-
tionsverket lämna uppgifter som är nödvän-
diga för styrningen och övervakningen av 
bredbandsprojektet. Uppgifterna ska lämnas 
utan dröjsmål, i den form som myndigheten 
begär och avgiftsfritt. 

Som paragrafens 2 mom. föreslås det en 
bestämmelse för de situationer då teleföretag 
inte trots uppmaning uppfyller sina skyldig-
heter enligt 1 mom. inom en skälig tid. Om 
skyldigheterna enligt 1 mom. försummas och 
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förfarandet inte trots uppmaning rättas till 
inom en skälig tid på minst en månad, kan 
Kommunikationsverket, enligt den bestäm-
melse som föreslås, ålägga företaget att rätta 
till felet eller försummelsen. Skyldigheten 
kan förenas med vite. På vite ska tillämpas 
vad som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).   

De nätuppgifter som samlas in från telefö-
retagen är viktiga för Kommunikationsverket 
för att det ska kunna försäkra sig om att be-
viljandet av stödet inte kan bedömas orsaka 
mer än ringa snedvridning av konkurrensen 
och verksamheten på marknaden. Att konse-
kvenserna för konkurrensen bedöms av 
Kommunikationsverket vid varje beslut om 
beviljande av stöd var en förutsättning för 
kommissionens godkännande av Finlands 
program för bredbandsstöd.   
 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

Syftet med denna proposition är att de änd-
ringar som ingår i det principbeslut av stats-
rådet som godkändes den 3 maj 2012 och 
som förutsätter ändringar i lagen ska tas in i 
programmet för bredbandsstöd. Med proposi-
tionen strävar man efter att främja byggandet 
av stödberättigade bredbandsnät genom att 
för bredbandsprojekt tillåta andra offentliga 
stöd från kommunen och andra offentliga in-
stanser, bl.a. i form av garantier och förmån-
liga lånevillkor. I propositionen föreslås det 
också att en del av det statliga stödet ska 
kunna betalas på förhand. I och med detta 
underlättas finansieringen av stödberättigade 
bredbandsprojekt under byggnadsskedet.   

Som en följd av förslaget skulle Kommu-
nikationsverkets uppgifter vid utbetalningen i 
viss mån öka på grund av att projektstödet 
oftast skulle betalas ut i två etapper. Syftet 
med propositionen är dock att främja ett så-
dant utbetalningsförfarande som underlättar 
finansieringen av projekten under deras 
byggnadsskede.    

Propositionen innebär inte några ändringar 
av programmet för bredbandsstöd i fråga om 
beloppet av det stöd som betalas ur stads-
budgeten eller i fråga om maximibeloppet av 
det stöd som betalas ur Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling. Där-
emot syftar propositionen till att göra det 
möjligt för små teleföretag att av kommuner 

och andra instanser ta emot lånegarantier 
även på andra än marknadens villkor eller att 
få annan finansiering som kan anses utgöra 
offentligt stöd. Med anledning av lagförsla-
get har Finland bett EU-kommissionen god-
känna att stödnivån på de projekt som ingår i 
Finlands bredbandsprogram höjs från 66 pro-
cent till 90 procent. Utan en lagändring och 
kommissionens godkännande leder det före-
slagna offentliga stödet till att nivån på det 
direkta stödet till teleföretag minskar. Avsik-
ten med förslaget är också att snabba upp an-
sökningsprocessen, eftersom bedömningen 
av det offentliga stödets andel av lånegaran-
tier och andra motsvarande finansieringsin-
strument har visat sig vara en mycket arbets-
dryg och långsam uppgift. Ändringen ökar 
inte väsentligt det offentliga stödets totalbe-
lopp till bredbandsprojektet, då det enligt er-
farenhet endast är en liten del av projekten 
som behöver lånegarantier på icke-
marknadsvillkor och andra finansieringsin-
strument där offentligt stöd ingår. Bestäm-
melserna om statens och kommunernas be-
talningsandelar i gällande 8 § 1 och 2 mom. 
ändras inte.  Utöver dessa betalningsandelar 
möjliggör propositionen även t.ex. stöd från 
kommunerna för bredbandsprojekt, men 
kommunerna förpliktas inte till ytterligare fi-
nansiering för bredbandsprojekt.  

Den föreslagna utbetalningen på förhand på 
50 procent tidigarelägger användningen av 
det anslag som reserverats för bredbandsstö-
det och höjer även statens risk i någon mån. 
Användningen av anslaget väntas bli snabba-
re tidigast år 2013, eftersom lagändringarna 
på grund av de villkor som kommissionen 
har ställt inte kan tillämpas förrän på projekt 
som konkurrensutsätts efter det att lagen har 
trätt i kraft. Risken för ekonomiska förluster 
för staten ökar när ett projekt av någon an-
ledning överhuvudtaget inte kommer igång 
eller när det förblir ofullbordat på grund av 
att teleföretaget går i konkurs. I det första fal-
let kan det utbetalda stödet återkrävas. De 
risker som beror på teleföretagens ekonomis-
ka problem minskas av att banker och andra 
finansinstitut inte finansierar projekt förrän 
det står klart att de drivs på en sund ekono-
misk bas. Av samma orsak föreslås det att 
förteckningen i 6 § 2 mom. av de utredningar 
som krävs utökas med det sökande företagets 
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verksamhetsplan eller någon annan beskriv-
ning av företagets verksamhet samt en likvi-
ditets- och lönsamhetskalkyl. Att stödet kan 
betalas ut på förhand är viktigt eftersom detta 
väntas avsevärt öka särskilt små teleföretags 
intresse för bredbandsprojektet och sålunda 
påskynda genomförandet av det. Hittills har 
teleföretagen lämnat projektförslag endast för 
ungefär hälften av de projekt som landskaps-
förbunden har konkurrensutsatt. 
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid kommunika-
tionsministeriet. Förslaget sändes på remiss 
till alla teleföretag och andra aktörer i bran-
schen, till de centrala myndigheterna och in-
tresseorganisationerna samt till Ålands land-
skapsregering. Förslaget fanns under remiss-
behandlingen tillgängligt även på ministeriets 
webbplats, där alla intresserade uppmanades 
att yttra sig om förslaget. 

I nästan alla remissyttranden understödde 
man de grundläggande utgångspunkterna i 
förslaget och ansåg det vara viktigt att finan-
sieringen av stödberättigade bredbandspro-
jekt underlättas under den tid då näten byggs. 

I de flesta yttranden understöddes förslaget 
om att det statliga stödet ska kunna betalas ut 
på förhand. Enligt många kommentarer borde 
den andel som kan betalas ut på förhand vara 
större än 33 procent. Propositionen har därför 
vid den fortsatta beredningen ändrats så att 
50 procent av ett statligt stöd som beviljats 
ska kunna betalas ut efter det att stödbeslutet 
har fattats. 

I många remissyttranden ville man trots 
ibruktagande av en förhandsbetalning bevara 
möjligheten att stödet betalas ut i flera delar 
årligen. Enligt den gällande lagen är detta 
möjligt vid omfattande och långvariga pro-
jekt. Propositionen har inte ändrats på denna 
punkt, eftersom avsikten är att administre-
ringen av stödet ska vara så enkel som möj-
ligt och eftersom höjningen av förhandsbe-
talningen på ovan nämnda sätt också i hög 
grad minskar behovet av att betala ut stödet i 
flera delar. 

I en del remissyttranden ingår ändringsför-
slag som inte har gått att beakta, eftersom 
förslagen står i strid med villkor som EU-
kommissionen har ställt när det gäller bred-

bandsstödet i Finland. Därför är det inte möj-
ligt att tillämpa lagändringarna också på 
stödansökningar som blivit anhängiga tidiga-
re. Av samma anledning är det inte heller 
möjligt att ändra lagen så att såsom icke 
stödberättigande, s.k. svarta punkter, betrak-
tas endast de anslutningspunkter med omgi-
vande områden (områden som sträcker sig 
två kilometer från en anslutningspunkt) från 
vilka avancerade kommunikationstjänster 
tillhandahålls. Enligt den gällande lagen är 
de anslutningspunkter icke stödberättigande 
där det kan tillhandahållas sådana tjänster. 

Stödberättigande kostnader är, enligt den 
gällande lagen, inte kostnader som hänför sig 
till den del av en abonnentförbindelse som 
finns på högst två kilometers avstånd från 
den ort där användaren bor eller finns stadig-
varande. I många remissyttranden föreslogs 
det att bestämmelsen om icke stödberättigan-
de ändras så att bestämmelsen gäller endast 
två kilometers fastighetskabel, dvs. abon-
nentförbindelsens sista andel som är i en 
enda abonnents bruk. Trots att en sådan änd-
ring i lagen eventuellt skulle underlätta ut-
räkningen av de stödberättigande kostnader-
na, så skulle en sådan ändring samtidigt ut-
öka både kategorin stödberättigande kostna-
der och efterfrågan på offentligt stöd. Med 
tanke på statsfinanserna är en sådan ändring 
inte möjlig, och propositionen har sålunda 
inte ändrats på denna punkt. Vid diskussioner 
med EU-kommissionen har det likaså fram-
kommit att kommissionen förhåller sig kri-
tiskt till att stödet för abonnentförbindelser 
utökas. 

I två remissyttranden anser man att det fö-
reläggande av vite som föreslås för att för-
stärka skyldigheten att lämna uppgifter är 
oskäligt. De nätuppgifter som samlas in från 
teleföretagen är viktiga för Kommunika-
tionsverket för att verket, i enlighet med de 
villkor som EU-kommissionen ställt för god-
kännande av Finlands bredbandsprogram, 
ska kunna försäkra sig om att beviljandet av 
stödet inte kan bedömas orsaka mer än ringa 
snedvridning av konkurrensen och verksam-
heten på marknaden. Möjligheten att föreläg-
ga vite är motiverad, eftersom vissa teleföre-
tag regelmässigt har försett Kommunika-
tionsverket med uppgifter alltför sent och 
först efter flera upprepade förfrågningar. 
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Dröjsmål i fråga om åtkomsten till uppgifter 
fördröjer hela ansökningsprocessen. Vite till-
grips endast i extrema situationer, om Kom-
munikationsverket inte på annat sätt får till-
gång till de uppgifter som verket behöver. 
Propositionen har inte ändrats på denna 
punkt. 
 

4  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft hösten 2012.  
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 

Lag 
om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) 6 § 2 

mom., 7 § 2 mom., 8 § 4 mom. och 13 §, av dem 6 § 2 mom. sådant momentet lyder i lag 
538/2010 och 13 § sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 538/2010, samt 

fogas till 15 § ett nytt 2 mom. som följer: 
 
 

6 § 

Offentligt ansökningsförfarande för statligt 
stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ansökan om stöd ska vara skriftlig och rik-

tas till landskapsförbundet. Ansökan ska in-
nehålla åtminstone följande uppgifter och ut-
redningar: 

1) byggplanen för kommunikationsnätet, 
2) maximibeloppet för det statliga stöd som 

söks, 
3) antalet abonnemang som kommer att 

tillhandahållas samt priset och övriga villkor 
på vilka kommunikationstjänster enligt pla-
nerna ska tillhandahållas användarna på den 
ort där användarna är stadigvarande bosatta 
eller placerade, 

4) tidsplanen för projektet, 
5) sambyggnad i anslutning till installe-

ringen av andra ledningar och konstruktioner 
som tjänar samhället, 

6) företagets verksamhetsplan eller någon 
annan beskrivning av företagets verksamhet 
samt en likviditets- och lönsamhetskalkyl.  
 

7 § 

Stödansökan till Kommunikationsverket 

— — — — — — — — — — — — — —  
I stödansökan ska det också ingå en utred-

ning om vilka andra offentliga stöd som sö-
kanden har fått för projektet. Med offentligt 
stöd avses sådan finansiering eller annan 

motsvarande förmån som beviljats av Euro-
peiska unionen, staten eller ett annat offent-
ligt samfund. 
 

8 § 

Allmänna villkor för beviljande av stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det statliga stöd som avses i denna lag kan 

beviljas endast om stödet inte bedöms orsaka 
mer än ringa snedvridning av konkurrensen 
och verksamheten på marknaden, och om 
Europeiska kommissionen inte motsätter sig 
beviljandet av stödet. Statligt stöd kan inte 
beviljas till den del det offentliga stödets an-
del av projektet överskrider det maximibe-
lopp som Europeiska kommissionen har god-
känt för statligt stöd. 
 

13 § 

Särskilda villkor för betalning av stöd 

Av det statliga stöd som beviljats sökanden 
får på dennes ansökan 50 procent betalas ut 
efter det att stödbeslutet har fattats. Utbetal-
ning av den återstående delen av stödet förut-
sätter att bredbandsprojektet har slutförts och 
stödtagaren har lagt fram en godtagbar redo-
görelse för samtliga stödberättigande kostna-
der till Kommunikationsverket. 

Statligt stöd som avses i denna lag får inte 
betalas ut om Europeiska kommissionen har 
beslutat om återkrav av stöd som avses i arti-
kel 107.1 i fördraget om Europeiska unio-
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nens funktionssätt och sökanden i enlighet 
med detta har meddelats ett i 1 § i lagen om 
tillämpning av vissa av Europeiska gemen-
skapernas bestämmelser om statligt stöd av-
sett beslut om verkställighet av återkrav som 
sökanden inte har följt. Kommunikationsver-
ket kan begära att stödtagaren lämnar en för-
säkran om att det inte finns något i detta 
moment avsett hinder för utbetalning av stöd. 

 
 

15 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om teleföretaget trots kommunikationsmi-

nisteriets eller Kommunikationsverkets begä-

ran inte samlar in eller lämnar de uppgifter 
som avses i 1 mom. och inte trots uppmaning 
rättar till förfarandet inom en skälig tid på 
minst en månad, kan Kommunikationsverket 
ålägga teleföretaget att rätta till felet eller 
försummelsen. Skyldigheten kan förenas 
med vite. Bestämmelser om vite finns i vites-
lagen (1113/1990). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  2012. 
Bestämmelserna i 6 § 2 mom., 7 §, 8§ 4 

mom. och 13 § tillämpas inte på projekt för 
vilka landskapsförbundet före ikraftträdandet 
av denna lag har kungjort att stöd kan sökas.  

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.  

————— 
 
 

Helsingfors den 16 maj 2012 

 
Statsminister 

 
 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 
om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) 6 § 2 

mom., 7 § 2 mom., 8 § 4 mom. och 13 §, av dem 6 § 2 mom. sådant momentet lyder i lag 
538/2010 och 13 § sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 538/2010, samt 

fogas till 15 § ett nytt 2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 §

Offentligt ansökningsförfarande för statligt 
stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ansökan om stöd ska vara skriftlig och rik-

tas till landskapsförbundet. Ansökan ska in-
nehålla åtminstone följande uppgifter och ut-
redningar: 

1) byggnadsplanen för kommunikationsnä-
tet, 

2) maximibeloppet för det statliga stöd som 
söks, 

3) antalet abonnemang som kommer att 
tillhandahållas och priset och övriga villkor 
på vilka kommunikationstjänster enligt pla-
nerna ska tillhandahållas användarna på den 
ort där användarna bor eller finns stadigva-
rande, 

4) tidsplanen för projektet, 
5) sambyggnad i anslutning till installering-

en av andra ledningar och konstruktioner som 
tjänar samhället. 

 
 
 

 
7 § 

Stödansökan till Kommunikationsverket 

— — — — — — — — — — — — — —  
I stödansökan ska det också ingå en försäk-

ran om att sökanden inte har fått något annat 

6 § 

Offentligt ansökningsförfarande för statligt 
stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ansökan om stöd ska vara skriftlig och rik-

tas till landskapsförbundet. Ansökan ska in-
nehålla åtminstone följande uppgifter och ut-
redningar: 

1) byggnadsplanen för kommunikationsnä-
tet, 

2) maximibeloppet för det statliga stöd som 
söks, 

3) antalet abonnemang som kommer att 
tillhandahållas och priset och övriga villkor 
på vilka kommunikationstjänster enligt pla-
nerna ska tillhandahållas användarna på den 
ort där användarna bor eller finns stadigva-
rande, 

4) tidsplanen för projektet, 
5) sambyggnad i anslutning till installe-

ringen av andra ledningar och konstruktioner 
som tjänar samhället, 

6) företagets verksamhetsplan eller någon 
annan beskrivning av företagets verksamhet 
samt en likviditets- och lönsamhetskalkyl. 

 
7 § 

Stödansökan till Kommunikationsverket 

— — — — — — — — — — — — — —  
I stödansökan ska det också ingå en utred-

ning om vilka andra offentliga stöd som sö-
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överlappande stöd för projektet av statliga 
myndigheter, Ålands landskapsregering eller 
Europeiska gemenskapen. 

 
 

 
8 § 

Allmänna villkor för beviljande av stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
I denna lag avsett statligt stöd kan beviljas 

bara om stödet inte uppskattas orsaka andra 
än smärre snedvridande effekter för konkur-
rensen och marknadens funktion och om Eu-
ropeiska gemenskapernas förfarande för an-
mälan av statligt stöd har avslutats i ärendet 
och Europeiska gemenskapernas kommission 
inte motsätter sig beviljande av stödet. 

  
 
 

13 § 

Särskilda villkor för betalning av stöd 

Ett villkor för betalning av det statliga stö-
det är att bredbandsprojektet har slutförts och 
stödtagaren har lagt fram en godtagbar redo-
görelse för stödberättigande kostnader till 
Kommunikationsverket. 

På begäran av stödtagaren kan Kommuni-
kationsverket besluta att det statliga stödet 
vid omfattande och långvariga projekt betalas 
ut i flera poster årligen. 

Det statliga stöd som avses i denna lag kan 
inte betalas ut om Europeiska kommissionen 
har fattat beslut om återkrävande av stöd som 
avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeis-
ka unionens funktionssätt och sökanden med 
stöd av detta har meddelats ett beslut om 
verkställighet av återkrav enligt 1 § i lagen 
om tillämpning av vissa av Europeiska ge-
menskapernas bestämmelser om statligt stöd 
(300/2001) och sökanden inte har iakttagit 
beslutet. Kommunikationsverket kan begära 
en försäkran av stödtagaren att det inte före-
ligger i detta moment avsett hinder för utbe-
talning av stödet. 

 
 
 

kanden har fått för projektet. Med offentligt 
stöd avses i detta fall sådan finansiering eller 
annan förmån som beviljats av Europeiska 
unionen, staten eller ett annat offentligt sam-
fund och vars värde kan fastställas i pengar. 
 

8 § 

Allmänna villkor för beviljande av stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det statliga stöd som avses i denna lag kan 

beviljas endast om stödet inte bedöms orsaka 
mer än ringa snedvridning av konkurrensen 
och verksamheten på marknaden, och om 
Europeiska kommissionen inte motsätter sig 
beviljandet av stödet. Statligt stöd kan inte 
beviljas till den del det offentliga stödets an-
del av projektet överskrider maximibeloppet 
för det statliga stöd som Europeiska kommis-
sionen har godkänt.   
 

13 § 

Särskilda villkor för betalning av stöd 

Av det statliga stöd som beviljats sökanden 
kan på ansökan 50 procent betalas ut efter 
det att stödbeslutet har fattats.   Ett villkor 
för utbetalningen av den återstående posten 
av stödet är att bredbandsprojektet har slut-
förts och stödtagaren har lagt fram en god-
tagbar redogörelse för samtliga stödberätti-
gande kostnader till Kommunikationsverket. 

 
Det statliga stöd som avses i denna lag kan 

inte betalas ut om Europeiska kommissionen 
har beslutat om återkrävande av stöd som av-
ses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och om man i enlighet 
med denna artikel har meddelat sökanden ett 
sådant beslut om verkställighet av återkrav 
som avses i 1 § i lagen om tillämpning av 
vissa av Europeiska gemenskapernas be-
stämmelser om statligt stöd, vilket beslut sö-
kanden inte har följt. Kommunikationsverket 
kan av stödtagaren begära en försäkran om 
att det inte finns något i detta moment avsett 
hinder för betalning av stöd. 
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(ny)  
15 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om teleföretaget trots kommunikationsmi-

nisteriets eller Kommunikationsverkets begä-
ran inte samlar in eller lämnar de uppgifter 
som avses i 1 mom. och inte trots uppmaning 
rättar till förfarandet inom en skälig tid på 
minst en månad, kan Kommunikationsverket 
ålägga teleföretaget eller sökanden att rätta 
till felet eller försummelsen. Skyldigheten kan 
förenas med vite. I fråga om vite gäller vad 
som bestäms i viteslagen (1113/1990). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  2012. 
Lagens 6 § 2 mom., 7 §, 8§ 4 mom. och 13 

§ ska tillämpas på de projekt för vilka land-
skapsförbundet efter det att denna lag trätt i 
kraft kungör att stöd kan sökas.  

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

——— 
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