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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om stöd för byggande av bredband

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om stöd för byggande av bredband (451/2009) 2, 6 och

7 § som följer:

2 §

Stödansökan till Transport- och kommunikationsverket

Ett företag, en sammanslutning eller en stiftelse som genom ett förfarande enligt lagen
om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har valts ut av ett förbund på land-
skapsnivå ska för att få statligt stöd lämna in en stödansökan till Transport- och kommu-
nikationsverket.

I stödansökan ska det lämnas en utredning åtminstone om
1) planen för byggande av kommunikationsnätet,
2) maximibeloppet på det statliga stöd som söks,
3) antalet anslutningar som tillhandahålls samt om priset och andra villkor på vilka

kommunikationstjänsterna planeras bli tillhandahållna på den ort där användarna stadig-
varande bor eller finns,

4) de nättjänster som tillhandahålls samt om priset och andra villkor på vilka nättjäns-
terna planeras bli tillhandahållna,

5) de stödberättigande kostnaderna för bredbandsprojektet samt om de finansierings-
andelar som avses i 3 § 1 mom.,

6) de tekniska egenskaperna hos det kommunikationsnät som ska byggas och kommu-
nikationstjänstens tekniska utförande,

7) hur kommunikationsnätet och kommunikationstjänsten ansluts till andra teleföretag.
I stödansökan ska det ingå en försäkran om att den sökande inte har fått något annat stat-

ligt stöd för projektet.

6 §

Förutsättningar för utbetalning av stöd

En förutsättning för utbetalning av stöd är att Europeiska unionens förfarande för an-
mälan av statligt stöd i ärendet har fullföljts och att Europeiska kommissionen inte mot-
sätter sig beviljande av stöd.

En förutsättning för utbetalning av stöd är också att bredbandsprojektet har slutförts och
att stödtagaren för Transport- och kommunikationsverket har lagt fram en godtagbar ut-
redning om de stödberättigande kostnaderna.
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7 §

Äganderätt och överföring av skyldigheter

Ett kommunikationsnät som har byggts med hjälp av finansiering enligt 3 § 1 mom. ut-
gör egendom som ägs av det företag eller den sammanslutning eller stiftelse som har be-
viljats stöd. Om det kommunikationsnät som har byggts med hjälp av stödet eller en del
av nätet säljs eller annars överlåts vidare, övergår skyldigheterna enligt 4 § i denna förord-
ning dock till den nya ägaren.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrättas om att äganderät-
ten har överförts.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister Anne Berner

Lagstiftningsdirektör Silja Ruokola
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