
Särskild utlysning inom Landsbygdsprogrammet i syfte att samordna 
insatser inom Landsbygdsprogrammet och Regionala 
utvecklingsfonder ERUF 
 

Bakgrund 
Den särklassigt största satsningen inom Dalarnas regionala utveckling är stöd för utbyggnaden av 
stomnät till byar som annars skulle ha svårt att kunna finansiera det. För att få full utväxling av ERUF-
satsningen och för att säkerställa att Landsbyggdprogrammets medel hamnar i områden de verkligen 
behövs görs en utlysning om 10 Mkr inom Landsbygdsprogrammet riktat till områden som naturligt 
hör till de ERUF-finansierade sträckor som har anlagts eller där beslut finns om ERUF-finansierad 
utbyggnad. 

Kvalificeringsvillkor för områden 
Området måste ligga i naturlig anslutning till en anlagd ERUF-sträcka och uppfylla 
Landsbygdsprogrammets regelverk, dvs  

• Ej naturligt avskuren av ett vattendrag 
• Områdets yttre gräns definieras av att 

o det maximala avståndet fågelvägen mellan en anslutningspunkt på ERUF-sträckan 
och områdets närmaste hushåll är 1 km 

o det maximala avståndet fågelvägen mellan en anslutningspunkt i området och ett 
hushåll i ett närliggande område är 500 m 

o dmrådet ligger minst 500 m från ERUF-sträckans startpunkt såvida ERUF-sträckan 
inte är en fortsättning av en tidigare ERUF-sträcka 

• Områden som är där det redan finns fiberanslutna kunder är inte stödberättigade 
• Områden där det finns konkreta planer på utbyggnad är inte stödberättigade 

 

Området på bilden är ett exempel. Just detta område har sökt medel i tidigare omgångar och är inte 
aktuell denna omgång. 



Identifierade områden 
Observera att de nedan presenterade områdena kan strykas om det visar sig att de inte uppfyller 
kvalificeringsvillkoren. Områden kommer även att strykas i de fall en planerad ERUF-sträcka ej 
fullföljs. Det är även möjligt att det finns andra områden som är kvalificerade men inte är upptagna 
nedan. Dessa områden är välkomna att ansöka om medel i denna utlysning.  

Avesta 
Inga områden 

Borlänge 
Tyllsnäs, Dalvik, Knytshyttan. Även Kyna kan komma ifråga när det är utrett om det är kvalificerat.  

 

  



Falun 
Lumsheden, Vintjärn, Ramsnäs, Rog, Björsberg 

 

Gagnef 
Sandviken och Säl 

 

  



Hedemora 
Kloster, Pålsbenning, Pershyttan, Hinshyttan, Nybyn 

 

  



Leksand 
Inga områden 

Ludvika 
Stormatsbyn, Grangärde-Hästberg, Abborrberg, Säfsen (och områden längs vägen) 

 

  



Malung-Sälen 
Västra Utsjö, Västra Ofors, Åkra, Garpsätra, Trimsheden, Mornäs, Bolheden, + 

 



Mora 
Björkvassla, Bäck, Indor, Selbäck, Brintbodarna, Gävunda, Landbobyn 

  

  



Orsa 
Tallhed och Torsmo 

 

Rättvik 
Inga områden 

Smedjebacken 
Västermoren Kärrgruvan 

 

  



Säter 
Fiskarbo och Uppbo 

 

  



Vansbro 
Lindesnäs, Opsaheden-Tuvheden-Risheden, Ytteråker-Snöån-Högosta-Malmsta, Roddarheden 

  

  



Älvdalen 
Storfjäten, Karlsarvet 
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