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L a g

1112/2014

om ändring av 8 § i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) 8 § 2

mom. som följer:

8 §

Allmänna villkor för beviljande av stöd

— — — — — — — — — — — — —
Kommunens betalningsandel enligt 1

mom. är åtta procent eller 21,78 procent i de
kommuner för vilka finansieringen av ett
bredbandsprojekt annars skulle bli en oskälig
ekonomisk belastning med beaktande av
kommunens ekonomiska bärkraft, bredbands-
projektets omfattning och tekniska utform-
ningssätt, kommunens invånartäthet och pro-
jektets byggnadskostnader i relation till kom-
munens befolkningsmängd. Det stat-liga stö-
det beviljas i dessa fall höjt på motsvarande
sätt, dock högst till ett belopp av 58 procent
av projektets stödberättigande kostnader, om
kommunens betalningsandel är åtta procent
och högst 44,22 procent om kommunens be-
talningsandel är 21,78 pro-cent.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Den som blivit vald vid ett sådant ansök-

ningsförfarande som avses i 6 och 6 a § i

lagen om stöd för byggande av bredband i
glesbygdsområden innan denna lag trätt i
kraft kan beviljas statsstöd i enlighet med
lagen också i sådana fall då projektet genom-
förs i en kommun för vars projekt det tidigare
har varit möjligt att bevilja stöd enligt den
upphävda lagen om stöd för utveckling av
landsbygden (1443/2006). Stödansökan för
sådana projekt ska riktas till Kommunika-
tionsverket i enlighet med 7 § i lagen om stöd
för byggande av bredband i glesbygdsområ-
den. På dessa projekt tillämpas också det som
i 8 § 2 mom. i denna lag anges om kommu-
ner med en betalningsandel på 21,78 procent.

Har den som sökt stöd enligt den upphävda
lagen om stöd för utveckling av landsbygden
fått avslag av närings-, trafik- och miljöcen-
tralen på grund av att stödkvoten fyllts, räk-
nas, med avvikelse från 11 § 1 mom. 1
punkten i lagen om stöd för byggande av
bredband i glesbygdsområden, till projektets
stödberättigande kostnader också de kostna-
der som har uppstått efter inlämnandet av
ansökan men före det att en ansökan i enlig-
het med denna lag lämnats in till Kommuni-
kationsverket. Om stöd i de fall som avses
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ovan söks hos Kommunikationsverket för
stödbe-rättigande kostnader som avses i detta
mo-ment, ska ansökan lämnas in utan dröjs-

mål, dock senast sex månader efter det att
denna lag har trätt i kraft.

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru
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