Ansökningskartan – ett verktyg när du ska söka bredbandsstöd.
Ansökningskartan är ett verktyg för de som ska söka stödmedel via
Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödmedlen går till bredbandsutbyggnad i områden
där det ännu inte finns bredband via NGA-nät1 och där kommersiella aktörer inte avser
bygga inom en nära framtid. Du söker bredbandsstöd via din länsstyrelse. Läs mer om
regelverket och hur du söker stödmedel på Jordbruksverkets hemsida:
http://www.jordbruksverket.se/bredband.

Ansökningskartans innehåll
I ansökningskartan visas tillgången till snabbt bredband på en given plats. Snabbt
bredband innebär att det levereras via NGA-nät. I alla områden där det finns
stadigvarande bostäder (där det finns personer folkbokförda) eller fasta arbetsställen är
kartan uppdelad i rutor på 250x250 meter. För varje ruta anges hur många procent av
befolkningen eller arbetsställena som har tillgång till snabbt bredband via NGA-nät.

Vad kan du använda kartan till?
I din ansökan om bredbandsstöd via Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska du ange det
område du önskar bygga bredband i. Ansökningskartan kan användas för att markera
upp önskat byggområde. För det markerade området visas då även information om antal
boende och antal arbetsställen inom det området. Det framgår också om det (enligt PTS
senaste bredbandskartläggning) finns snabbt bredband tillgängligt i området. Då
bredbandsstöd inte ges till bredbandsprojekt i tätorter (>200 invånare) är tätorter i
kartan markerade med ett raster (rutnät) för att det ska vara tydligt var tätorterna finns
då du ska markera upp området du ska söka stöd för. Vill du veta exakt vilka fastigheter
som ligger inom respektive utanför tätortsgränsen eller få information om
fastighetsgränser kontakta din länsstyrelse, den detaljnivån visas inte i
ansökningskartan.

NGA-nät betyder Nya Generationens Access-nät. Med det menas bredbandsnät med
hög överföringshastighet. I definitionen för NGA-nät ingår i mars 2015 internetanslutning
via Fiber, Kabel-TV enligt standard DOCSIS 3.0 och VDSL.
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Välj rätt tätortslager
Från och med att den nya marknadsanalysen för 2017 börjar gälla så ska SCBs senaste
tätortslager från 2015 användas. Kontrollera att rätt tätortslager visas i kartan genom att
klicka på plustecknet till höger i kartan. I listan som visas när du klickat på plustecknet
se till att Tätorter 2015 har en bock framför och att Tätorter 2010 INTE har det.

Hur markerar du ditt område i kartan?
1) Ställ markören i sökrutan ovanför kartan.
a) Skriv in önskad plats, kommun, ort eller adress
b) Klicka på knappen Visa på kartan för att söka
2) När platsen har hittats zoomas kartan in på den platsen.
a) Använd

och

till vänster i kartan för att zooma in eller ut till önskad nivå

När du ser hela det aktuella området i kartbilden är det dags att markera upp i detalj
vilka delar i detta område som stödansökan avser. Kartbilden är uppdelad i rutor på
250x250 meter och du ska markera alla rutor som omfattas av ansökan.
1) Håll ner Shift- och Ctrltangenterna samtidigt och klicka
och dra med muspekaren över
önskat område för att markera de
rutor som finns i området.
a) För att markera enstaka rutor
utanför ditt markerade område
håll ner Ctrl-tangenten och
klickar med muspekaren på
önskad ruta.
b) Du kan avmarkera rutor
genom att hålla ner Ctrltangenten och klicka på den
ruta du vill avmarkera.
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Hur sparar du kartbilden över det markerade området?
När du har markerat upp det önskade området på kartan visas en informationsruta till
höger, där finns uppgifter om befolkning och antal arbetsställen i det markerade
området.
Spara till pdf-fil (behövs till ansökan)
För att kunna bifoga kartbilden med all dess information till din ansökan så kan du välja
att antingen skriva ut kartbilden direkt till en skrivare, eller att spara ner den till ett
dokument (pdf-fil).
OBS! Om du i din utskrift vill ha en direktlänk till din markering i kartan följ först steget
nedan och spara en länk till markering.

Tryck på Skriv ut-knappen

nedanför kartan.

1) Om du vill skriva ut direkt på en skrivare så väljer du önskad skrivare i utskriftsrutan.
2) Om du vill spara ner kartbilden som dokument väljer du pdf-skrivaren i utskriftsrutan.
a) När du väljer att skriva ut får du välja var du vill spara dokumentet och ange
vilket namn du vill att dokumentet ska ha.
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Spara länk till markering (frivilligt för att kunna öppna kartan med markering)
Om du vill kunna återgå till din markering i
kartan vid ett senare tillfälle kan du välja att
spara en länk till din markering.
1) Tryck på Spara länk-knappen
nedanför kartan.
2) Tryck på Markera text-knappen som visas i
rutan.
3) Tryck på Ctrl-tangenten och C-tangenten
samtidigt för att kopiera länken.
4) Öppna ett nytt dokument eller epostmeddelande och tryck på Ctrl-tangenten
och V-tangenten samtidigt för att klistra in
länken. Spara dokumentet eller skicka epostmeddelandet.
Exportera till Excel (frivilligt för användning i andra kartprogram)
Det är möjligt att spara alla markerade rutors id, samt koordinaterna för alla markerade
rutor i flera olika koordinatformat i en Excelfil. För användning i annat kartprogram krävs
goda kunskaper i det kartprogrammet.
1) För att göra en export så trycker du på knappen Exportera
nedanför
kartan.
2) När du väljer att exportera får du välja var du vill spara dokumentet och ange vilket
namn du vill att dokumentet ska ha.

Ledningskollen
Kom ihåg att även registrera ert projekt i Ledningskollen. Här kan ni förenkla planering
och samordning med befintliga ledningsägare. Ni kan redan i uppstartsskedet markera
ett intresseområde för att få information när någon avser gräva i detta område och då
ökar chanserna till samordning med en annan aktör.
När ni sedan själva har ledningar minskar risken för att ni får dessa avgrävda och ni får
då information om någon ska gräva i det område där ni har ledningar.
http://www.ledningskollen.se
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