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Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö 
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Plats: Regionens hus, sal B 

§6 Stöd till anläggning av kanalisation för 
bredband, beslut om utbetalning 
Diarienummer: RJL2015/1768 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja utbetalning till 
följande projekt 
 

• Kanalisation i området Tovhult-Eskilstorp, i Värnamo 
kommun. Det statliga stödet fastställs till 172 500 kronor. 
Det beviljade stödet utgör 39% procent av stödunderlaget. 
Regionens diarienummer: RJL 2015/1768, 
Länsstyrelsens diarienummer: 341-3559-2014. 

 
• Kanalisation i området Långshult, i Värnamo kommun. 

Det statliga stödet fastställs till 127 199 kronor. Det 
beviljade stödet utgör 50 % procent av stödunderlaget. 
Regionens diarienummer: RJL 2015/1768, 
Länsstyrelsens diarienummer: 341-3561-2014. 

 
Kanalisationsstödet betalas ut av Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Slutredovisningen av projekten som genomförts i områdena 
Tovhult-Eskilstorp och Långshult har ganskats och godkänts. 
Båda projekten har genomförts i Värnamo kommun av Värnamo 
Energi AB. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-06 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö 
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Regionledningskontoret   
Åslög Kantelius  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Stöd till anläggning av kanalisation för 
bredband (SFS 2008:81), Beslut om 
utbetalning 

Förslag till beslut  
Nämnden beslutar att bevilja utbetalning till följande projekt: 
  

• Kanalisation i området Tovhult-Eskilstorp, i Värnamo kommun. Det 
statliga stödet fastställs till 172 500 kronor. Det beviljade stödet utgör 39 
% procent av stödunderlaget.  
Regionens diarienummer: RJL 2015/1768,  
Länsstyrelsens diarienummer: 341-3559-2014.  
 

• Kanalisation i området Långshult, i Värnamo kommun. Det statliga stödet 
fastställs till 127 199 kronor. Det beviljade stödet utgör 50 % procent av 
stödunderlaget.  
Regionens diarienummer: RJL 2015/1768, 
Länsstyrelsens diarienummer: 341-3561-2014.  

 

Sammanfattning  
Slutredovisningen av projekten som genomförts i områdena Tovhult-Eskilstorp 
och Långshult har ganskats och godkänts. Båda projekten har genomförts i 
Värnamo kommun av Värnamo Energi AB.  
 

Information i ärendet 
Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade 2014 att bevilja stöd till två 
kanalisationsprojekt som Värnamo Energi AB ansökt om att få genomföra. 
Projekten genomförs i områdena Tovhult-Eskilstorp och Långshult i Värnamo 
kommun. Besluten om stöd grundar sig på förordning (SFS 2008:81) om stöd till 
anläggning av kanalisation.  
 
Utbetalningen av stödet görs i efterhand när sökanden lämnat in en godkänd 
slutredovisning som styrker att genomförandet och utgifterna stämmer överens 
med beslutet om stöd och de allmänna villkor och anvisningarna. Handlingar har 
inkommit som styrker att projekten uppfyller de i förordningen (SFS 2008:81) 
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angivna villkoren. Kanalisationsstödet betalas ut av Länsstyrelsen i Jönköpings 
län till det bankgiro som angivits i ansökan om utbetalning.  
 
Stödet lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning 
(EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 
och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och får endast lämnas med de 
begränsningar som följer av förordningen samt av 18–20 §§ förordningen 
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet. 
 
Detta beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 17 § i 
förordningen (SFS 2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation. Överklagan 
skickas som en skrivelse till Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping. 
Överklagan ska ha kommit in till Region Jönköpings län inom tre veckor från den 
dag beslutet delgivits. 
 

Beslutsunderlag - bilagor 
1. Besluten om stöd till anläggning av kanalisation för bredband (SFS 

2008:81), kartor samt allmänna villkor och bestämmelser,  

2. Delgivningskvitto.  
 

Beslutet skickas till 
Värnamo Energi AB  
Att. Anton Persson 
Box 2268 
331 02 Värnamo  
  
Kopia till: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län,  
Enheten för regional utveckling  
551 86 Jönköping 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör 
  

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör 
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Förvaltningsnamn  
Åslög Kantelius 
Regional utveckling  
tel. 070-284 44 72 

 
      

Delgivningskvitto 
Delgivning nr:  
 
 
Mål/Ärende 
 
 

 

Handling  
 
 

 

 
 
Jag har mottagait ovan angiven handling 

 

Datum  
 

Namnteckning  
 
 
 
 

Namnförtydligande  
 
 
 

 
 

Glöm inte att ange datum för mottagandet av handlingen!  
 
 
Detta kvitto ska sändas till myndigheten senast: __________________  
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