
 

 

 

 

Björketorps Fiber ekonomisk förening 
Detta har hänt och planer för fortsättningen 

Föreningen bildades 2013 med målsättning att alla intresserade skall få möjlighet att ansluta sig via 
fiber. 
Jordbruksverket stoppade bidragen under 2014/15 för att nya direktiv om ekonomiskt stöd till 
fiberutbyggnaden var under arbete inom EU. 
När de nya bidragen beslutades 2015 blev efterfrågan på entreprenörer stort med prishöjningar som 
följd. 
 
2014 inlämnade föreningen ansökan om bidrag till fiberutbyggnad. 
Juni 2016 beviljades Björketorps Fiber ett bidrag på 3 449 906 kronor. Motsvarar 40 % av kalkylerade 
kostnader på 8 624 764 kronor. 
Föreningen infordrade anbud för totalentreprenad via offentlig upphandling i maj och aug 2016. 
Vid båda upphandlingarna fick vi endast 1 anbud.  
Priserna hade ökat med ca 50 % från vår kalkyl 2014. Detta hade inneburit att kostnaden skulle landa 
på ca 35.000:- för fiberanslutningen. Båda anbuden förkastades av styrelsen. 
Styrelsen beslutade då att engagera en projektör för att kunna delupphandla fiberutbyggnaden i tron 
på att vi på detta sätt skulle minska kostnaderna genom en större egeninsats och fördelaktigare 
upphandlingar.  
En extern projektör engagerades och det upprättades nya kostnadsberäkningar och förslag till 
ledningsplaner. 

Styrelsen har kontinuerligt bearbetat myndigheterna om de orimliga kostnader som blivit pga. den 
överhettade marknaden.  
April 2017 meddelade Länsstyrelsen att det finns möjligheter till att söka ändring av beviljat bidrag. 
Föreningen uppmanades att inkomma med nya kalkyler. 
Juni 2017 meddelade Länsstyrelsen att föreningen beviljats ett högre bidrag för fiberutbyggnaden. 
Styrelsen såg det nu som en möjlighet att inom rimliga ekonomiska villkor starta fiberutbyggnaden. 

För att kunna starta krävs: 
Markupplåtelseavtal med alla berörda markägare/vägföreningar m fl 
Tillstånd från Trafikverket att korsa/ledningsförlägga utmed riksvägar, broar o järnväg. 
Kommunens tillstånd att nyttja kommunal mark. 
Samordning med Vattenfall, MarkNet och övriga ledningsägare i vårt område. 
Tillstånd från Mark Bostäder att få nyttja ett utrymme för vår nod i ett av hyreshusen. 

Länsstyrelsen beviljar endast bidrag till fiberutbyggnad på landsbygden. För tätorten gäller 
självkostnadspris. Som villkor för bidrag kräver Länsstyrelsen att vi dimensionerar hela systemet för 
samtliga invånare inom vårt område + 10 %, samt att alla upphandlingar sker via offentlig 
upphandling. 



För tätorten finns inga restriktioner och styrelsen beslutade att omgående arbeta för en snar start i 
tätorten, beräknad grävstart är aug 2017. 
För landsbygden krävs offentlig upphandling, önskvärd start här är okt/nov. 

Styrelse och områdesansvariga arbetar alla ideellt. Målsättningen är att till självkostnad leverera fiber 
till alla intresserade.  
Vi tror att äga ett fibernät själva är en bra garant för att kunna hålla priser på en rimlig nivå i 
framtiden. 
 
Att kommersiella intressenter går ut med billiga erbjudande innebär att kostnaderna för 
medlemmarna kommer att öka på sikt. 
Ett kommersiellt bolag är ingen ideell intresseorganisation, de engagerarar sig för att göra vinst på 
investerat kapital. Deras kalkyl är bestämma tidsramen innan projektet går med vinst.  

Alla våra kalkylerade kostnader är självkostnader.  
Trots bidrag till utbyggnaden på landsbygden blir den kalkylerade kostnaden något högre för 
landsbygden än för tätorten. 
Enligt våra preliminära kalkyler är det ca 20.000:- i tätort och ca 25.000:- i landsbygden. 
Skall vi ha en solidarisk kostnadsfördelning inom föreningen eller skall varje del bära sina 
kostnader? 
Denna och många fler principiella frågor skall debatteras och beslutas på medlemsmöten. 

Vad är det som kan påverka kostnaderna? 
Styrelsens och områdesansvarigas engagemang 
Markägares vilja att på bästa sätt släppa fram fiberutbyggnaden på sina resp marker. 
Att alla solidariskt hjälper till. Det är inte ett fåtal som skall göra allt arbete för allas bästa. 
Sprida information till grannar så att vi får fler medlemmar. 
Ju fler vi blir desto fler kan vi fördela de fasta kostnaderna på och alla får en billigare 
anslutningsavgift  
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