
 

Medlemsinformation nr 1  12-08-20 

Medlemsstatistik 

Föreningen har idag 443 medlemmar vilket är mycket glädjande. Att man är medlem i föreningen 

innebär att man anmält sitt intresse för att ansluta sig till fibernätet men utan att binda sig. 
Föreningens styrelse önskar nu att de som ännu inte anmält sig men ändå är intresserade av vårt 

fiberprojekt anmäler sig före 31 augusti. Klicka på länken Bli medlem. Detta på grund av att 
medlemsantalet ligger till grund för att göra en något så när säker kalkyl över anslutningskostnaden. 

Hjälp oss att sprida information till de som fortfarande tvekar om att föreningen behöver få besked. 
 

Ställningstagande när anslutningskostnaden bestämts 

Det är först när vi kan presentera en anslutningskostnad som det blir fråga om att ta definitiv 
ställning. Det som återstår utöver att kunna presentera kostnaden är att reda ut frågor om t ex 

nätavgifter, driftkostnader, tjänsteutbud och abonnemangsformer samt hur fiberverksamheten inom 
Årjängs kommun skall organiseras och drivas.  

 

En första projektering 
Projekteringen av nätet pågår under ledning av kommunens byggprojektledare Bynet. En preliminär 

linjedragning, upprättad vid skrivbordet och som omfattar 420 medlemsfastigheter, har lagts in på 
kartor. Den linjedragning som finns på kartan bearbetas nu av drygt 30 kontaktpersoner inom 

föreningen som tillsammans med tomtägare och markägare diskuterar linjedragningen för att lägga till 
fastighetsägarnas synpunkter. När detta är klart och när de kompletterande anmälningarna fram till 31 

augusti lagts till kommer en ny projektering att göras. Den måste godkännas av Länsstyrelsen när det 

gäller eventuella effekter på miljö och fornminnen. 

 

Markupplåtelseavtal 
Innan grävningen kan påbörjas måste alla berörda markägare, både medlemmar och andra, ge sitt 

tillstånd i ett markupplåtelseavtal. Alla delägare i fastigheten måste underteckna direkt på avtalet eller 

genom fullmakt till någon av övriga delägare. På grund av att en del fastigheter har många delägare 
och som kanske bor på andra orter är detta ett omfattande och tidskrävande arbete där vi hoppas att 

alla medverkar till att arbetet kan gå så snabbt som möjligt. Det är föreningens kontaktpersoner som 
håller i detta arbete.  

 

Kostnader 
Projektets största kostnad är naturligtvis att få fiberledningarna i marken och att få teknisk 

kopplingsutrustning på plats. I nuläget har kostnaderna grundats på uppskattade priser på grävning 
och material. Upphandlingen av grävarbetet handläggs av kommunen för alla fiberföreningarna och 

den processen pågår nu. Övriga kostnader som kan tillkomma är t ex arbetsledare som övervakar 
arbetet så att alla timmar blir effektivt utnyttjade. Vi kan också behöva ta kostnader för att få 

ledningsdragningen dokumenterad hos någon som i framtiden kan ansvara för att märka ut 

ledningarna när det skall grävas nära dem. Vi kommer dessutom via lantmäteriförrättning få 
ledningsdragningen inskriven på varje fastighet vilket också innebär en kostnad. Föreningen arbetar 

med att utreda dessa kostnader innan det är dags att bestämma anslutningskostnaden. 
 

Drift- och underhållskostnader har föreningen idag inte full kontroll över. Det är en av de frågor som 

föreningen arbetar intensivt med att reda ut. 
 

En annan kostnad som blev uppenbar under våren var att den medfinansiering om 18 milj kr som 
kommunen måste ställa upp med för att få lika mycket i EU-bidrag skall täckas genom att belasta 

abonnenterna med ränta, amortering och avskrivning till dess beloppet är betalt. Kostnadsmässigt kan 
det handla om 100 - 150 kr/mån. 



 

Samarbetsavtal 

Kommunen presenterar fiberprojektet som att vi bygger ett nät tillsammans där kommunen bygger 
stamnätet och föreningarna lokalnäten som ansluts till stamnätet. Det är i dagsläget oklart vad detta 

innebär när det gäller ägande och inflytande. Kommunen har sedan i början av sommaren arbetat 
med ett samarbetsavtal vars innehåll vi ännu inte känner till men förhoppningsvis kommer det att ges 

svar när det presenteras i slutet av augusti månad.  I det fortsatta arbetet kommer föreningarna att 

ha tillgång till en jurist för att säkerställa att alla aspekter beaktas. 
 

Moms 
Moms eller inte moms på anslutningsavgiften har varit en riksangelägenhet och Skatteverket har nu 

kommit med ett uttalande som innebär att vi befrias från moms på den delen. Däremot är föreningen 
momspliktig och vi påverkas av moms på övriga transaktioner på sedvanligt sätt för företag. 

 

Öppen information 
Andra föreningar har redan gått ut med anslutningserbjudanden. I vår förening anser vi att det finns 

för mycket oklarheter för att vi skall vilja ta det steget. Vi vill kunna förse våra medlemmar med så 
säker information som möjligt. Styrelsen kommer att lyfta fram oklarheterna till varje medlems eget 

bedömande i de fall det inte går att få fram säker information. 

Övergripande preliminär tidsplan 

30 sept Linjedragning fastställd  

15 okt Markavtal upprättade 

mitten okt Medlemsmöte. Anslutningskostnad, anslutningsavtal och övrig information presenteras  

slutet okt Sista dag för att underteckna anslutningsavtal 

mitten nov Grävning påbörjas 

våren 2013 Grävningen fortsätter 

 
 

 
 

   

 


