Samråd för bredbandsstöd
– landsbygdsprogrammet 2014–2020

Använd denna blankett när du ska samråda ditt
bredbandsprojekt med kommunen.
Till blanketten ska du bifoga en karta över det området
som avgränsats för projektet.
Läs anvisningarna på nästa sida för att fylla i blanketten
på bästa sätt.

A. Den sökandes uppgifter
Namn (organisationen/föreningen/företaget)

Organisationsnummer

Adress
Namn på kontaktperson

Telefonnummer, kontaktperson

E-post till kontaktperson

B. Kommunens uppgifter
Namn på kommunen

Har kommunen en bredbandsstrategi?
(Om nej, gå direkt till C)

Ja

Nej

Stämmer projektet överens med kommunens bredbandsstrategi?
Ja – motivera nedan (frivilligt)

Nej – motivera nedan (obligatoriskt)

B. Kommunens underskrift
Härmed intygas att vi tagit del av det presenterade projektets planer på utbyggnad av bredbandsnät i kommunen.
Kommentar (frivilligt):

Ort och datum

Tjänstetitel
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Underskrift

Namnförtydligande
Telefonnummer

E-postadress

Anvisningar till samråd för bredbandsstöd
Samrådet är till för att kontrollera om de projekt som ska beviljas stöd för bredbandsutbyggnad
stämmer överrens med kommunens bredbandsstrategi.
Blanketten används också för att kontrollera att kommunen känner till de bredbandsnät som
planeras. Blanketten ska fyllas i även om det är kommunen själv som ansöker om stödet i
landsbygdsprogrammet.
Om projektet berör fler än en kommun ska alla berörda kommuner tillfrågas. Använd en blankett
för varje kommun.
Vart ska jag skicka blanketten?
Du som sökande fyller i uppgifterna under A och skickar sedan blanketten till den berörda
kommunen. Du ska också skicka med en karta över det område som projektet begränsas till.
Kommunen fyller i uppgifterna under B–C och skickar tillbaka blanketten till den sökande.
Den sökande ansvarar sedan för att skicka blanketten tillsammans med kartan till sin länsstyrelse.

Så här fyller du i blanketten
A. Den sökandes uppgifter
Här fyller du i namn och organisationsnummer samt adress till din organisation, förening eller
företag. Du ska också fylla i telefonnummer och e-postadress till den kontaktperson som kan
svara på frågor om projektet.
B. Kommunens uppgifter
Här fyller kommunen i uppgifterna.
Att projektet stämmer överrens med kommunens bredbandsstrategi betyder att det bidrar till att
uppnå målen för bredbandsutbyggnaden i kommunen. Om projektet inte stämmer överrens med
kommunens bredbandsstrategi ska det finnas en motivering till varför. Ett nej innebär att projektet
inte kan beviljas stöd i landsbygdsprogrammet.
C. Kommunens underskrift
Samrådet ska skrivas under av ansvarig person för bredbandsfrågor inom kommunen. Uppge
också kontaktuppgifter till den person på kommunen som kan svara på frågor om samrådet.

