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Ändring av beslut om medfinansiering 

Sökande 

Enskilda Väg.f31u Vägsamf. Båraryds Kyrk-Ingalsb, org. nr: 802462-0984 
Sprottebo, 332 92 Gislaved 
 

Saken 

Ändring av beslut om medfinansiering via Landsbygdsprogrammet inom ramen 
för förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad 
av it-infrastruktur. 

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen ändrar sitt beslut från den 31 maj 2013 om att bevilja 
Enskilda Väg.f31u Vägsamf. Båraryds Kyrk-Ingalsb medfinansiering för projekt  
Bredband i Båraryd-Hestraområdet genom ändring av sökande. 

Yrkanden 

Enskilda Väg.f31u Vägsamf. Båraryds Kyrk-Ingalsb har den 29 oktober 2013 
inkommit med en begäran om att överlåta projektet till Båraryd-Hestra 
Fiberförening Ekonomisk förening i enlighet med bilaga 1.  

Tillämpliga bestämmelser 

Förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av 
it-infrastruktur. 

Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. 

Villkor för medfinansiering från PTS, beslutade den 14 februari 2012, bilaga 2. 

Förvaltningslag (1986:223) 
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PTS bedömning 

Den 31 maj 2013 beslutade Post- och telestyrelsen att bevilja Enskilda Väg.f31u 
Vägsamf. Båraryds Kyrk-Ingalsb medfinansiering för projekt Bredband i 
Båraryd-Hestraområdet. Den 29 oktober 2013 inkom till Post- och telestyrelsen 
en begäran om ändring av beslutet genom ändring av sökande. 

Post- och telestyrelsen gör bedömningen att beslutet från den 31 maj 2013 är 
uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter. En ändring kan ske snabbt 
och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 
 
Sökanden ändras därmed från Enskilda Väg.f31u Vägsamf. Båraryds Kyrk-
Ingalsb till Båraryd-Hestra Fiberförening Ekonomisk förening i enlighet med 
27 § förvaltningslagen. I övrigt gäller det beslut som fattades den 31 maj 2013.   
 

Underrättelse om överklagande 

I enlighet med 13 § förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av 
projekt för utbyggnad av it-infrastruktur kan detta beslut inte överklagas.  

 ____________________  
Beslutet har fattats av avdelningschef Sara Andersson. Föredragande har varit 
Tina Stukan. I den slutliga handläggningen har även handläggare Anna Rappe 
och t.f. enhetschef Åsa Möller deltagit. 

 

 

 

 

 


