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Fö rslag till Policy
fö r byggnation av fiberanlä ggning
Projekttidplan
Vid varje styrelsemöte ska projekttidplanen stämmas av. En kopia ska därefter finnas på vår
hemsida.

Ansökan om EU-bidrag
Ansökan om EU-bidrag har gjorts i maj 2015 och ska under juli ändras och kompletteras.
Styrelsen har sedan tidigare ett beslut om att inga upphandlingar av entreprenad ska slutföras
innan positivt svar på ansökan erhållits. Svar från Jordbruksverket väntas i november 2015.

Fastställd arbetshandling
Under perioden 30/6 – 30/9 2015 kommer arbetshandlingar upprättas. Dessa utgör underlag
för upphandling av markantreprenad och systemleverantör.

Tillstånd markägare och vägsamfälligheter
Under början av juli 2015 har ett avtal för markägare baserat på LRF´s mall arbetats fram.
Likaså har ett motsvarande avtal tagits fram för vägsamfälligheter baserat på REV´s mall. Dessa
ska granskas och fastställas av styrelsen under juli 2015. Ersättning för markupplåtelse erläggs
generellt inte.
Därefter ska föreningens områdesrepresentanter kontakta samtliga markägare/
vägsamfälligheter som berörs av fiberanläggningen. Detta arbete kommer att pågå under
sensommaren-hösten 2015 för att vara klart när upphandling av gräventreprenad påbörjas.

Tillstånd myndigheter
Under hösten 2015 ska tillstånd från berörda myndigheter sökas.

Upphandling markentreprenad
Styrelsen kommer att arbeta fram en programhandling som ska vara klar senast den 31/10
2015.
Arbetsmodellen kommer att vara en totalentreprenad.
Upphandling kommer ske enligt reglerna för EU-bidrag, se
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/bredband/upphandlin
g.4.37e9ac46144f41921cd2cec6.html
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Upphandling systemleverantör
Styrelsen kommer att arbeta fram en programhandling som ska vara klar senast den 31/10
2015.
Arbetsmodellen kommer att vara en totalentreprenad.
Upphandling kommer ske enligt reglerna för EU-bidrag, se
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/bredband/upphandlin
g.4.37e9ac46144f41921cd2cec6.html

Kalkyl för genomförande
Under juli 2015 ska en reviderad kalkyl tas fram baserad på det antal fastigheter som
föreningen har skrivit avtal med fram till 12/7 2015. Den ska kompletteras med en kalkyl
baserad på det antal fastigheter som EU-bidragsansökan motsvarar. I underlaget ska det
preliminära projekteringsunderlaget ligga till grund. Kalkylen ska revideras per den 30/9 2015.

Tecknade anslutningsavtal för medlemmar
Styrelsen har under våren och sommaren tecknat anslutningsavtal med föreningens
medlemmar. Om en medlem har fyllt villkoren i stadgarna har det varit fritt att teckna avtal.
Den 30/6 var första brytdatum då medlemmar till avtalad kostnad om 18 000 kr.
Från och med den 30/6 ska varje medlemsansökan och avtal godkännas av styrelsen.
Fram till nästa brytdatum då det är möjligt att teckna avtal är 30/9 och då tillkommer en extra
kostnad om 1000 kr.
Perioden efter den 30/9 2015: Tills dess upphandling av markentreprenör är avslutad är
kostnaden 18 000 kr + tillkommande faktisk kostnad.
Därefter ska faktisk kostnad debiteras där det är möjligt att ansluta en fastighet.
Betalning av anläggningsinsats ska ske enligt projekttidplan.

Hantering arbetsdagar
I anläggningsavtalet ingår 3 arbetsdagar. 1 arbetsdag är när arbete sker på den egna
fastigheten och då ska avtalad medlem eller lämplig representant med kunskap om
förhållandena på fastigheten finnas på plats. Besked om tidpunkt ska ske i samråd med avtalad
entreprenör.
De övriga arbetsdagarna kan innebära ett antal olika uppdrag av förberedande och stödjande
arbete i byggprocessen. Utformning och innehåll beslutas efterhand.

Klartecken om banklån under projekttiden
Beslut på föreningsstämman 1/2 2014 om genomförande av projekt gav styrelsen rätt att
teckna ett banklån för att fullfölja projektet.
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Slutredovisning projekt
När fiberanläggningen är driftsatt och slutbesiktningen med eventuella anmärkningar är
åtgärdade är projektet slutfört. Då ska EU-bidragsansökan slutredovisas för utbetalning av
bidrag.

Upphandling kommunikationstjänster
Vi kommer att följa villkoren för EU-bidrag. Läs mer på:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/bredband/villko
runderprojektet.4.37e9ac46144f41921cd2c7ac.html

