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Fibernät i Tiveden/Davidstorp 

 Samprojekt med fyra vägsamfälligheter  

 Projektet avser kanalisationen (inte fibernätet) 

 Projektägare är Sågkvarn – Mosshults vsf 

 ”Projektet” startades i mars 2010, 
ansökan om projektstöd i september 2010 
projektstöd beviljades i januari 2011  
grävning/förläggning oktober 2011 - dec 2012 

 Slutredovisning senast 2013-06-30 
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Förstudie 

* Grundbilden är ett utdrag ur Lst seminarium ”Byanät för bredband i världsklass 
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Så här gjorde vi ... 

 Diskussioner på vägsamfällighetsmöten 2010  

 Grannprojekt i Askersund och nu i Tived 

 Kontakter med Laxå kommun, länsstyrelsen i 
Örebro län – och Fortum. 

 Olika finansieringsförslag diskuterades 

 Vi ansökte om max bidrag, 1,8 Mkr, utifrån en 
nätskiss med 9 (13) km kanalisation och 52 (64) 
hushåll 
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Nätstruktur med option 

Mitt tips! Skaffa bra 
kartor med fastighets-
gränser från början! 

Davidstorp ÖP 

L Hägghemmet 

St Hägghemmet 

St Mosshult 

L Mosshult 

Grässjön 

Skomakartorp 

Fagerlid 

Bråten 

Sävsjöfallet 

Davidstorp 
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…offentliga stödmedel och ansökningshandlingar * 

Tillväxtverket 
Strukturfonder  

(8 miljarder 2007-2013) 

Jordbruksverket 
Landsbygdsprogrammet 

• Projektstöd bredband 
(253+40+300) 

• Projektstöd livskvalitet … 
• Leader 

PTS 
Medfinansiering  av 

•  kanalisationsstöd (50%) 
(100 +120) 

•  landsbygdsprogrammet  
(25/50%) (115+75) 

Skatteverket 
HUS (ROT)- avdrag 

Nedgrävning av ledningar för 
bredband ger rätt till 

skattereduktion förutsatt att arbetet 
utförs på tomten (OBS! inte 

fastigheten). 

Kommuner/”Byalag” 

 

Länsstyrelsen 
 

vägledning och 
administration 

 
Kanalisationsstöd                 

(Lsty Örebro) 
Landsbygdsprogrammet 
(PTS medfinansiering) 

 
 

(8 Regionala program- Regionala  
utvecklingsprojekt) 

Ansöknings-
handlingar 

Öppenhet och icke 
diskriminering 

* Grundbilden är ett utdrag ur Lst seminarium ”Byanät för bredband i världsklass 
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Byanätsprocessen (efter steg 1) 
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Så här gjorde vi sedan... 

 Efter positivt besked om projektstöd januari 
2011 togs beslut i alla vsf om projektstart.  

 Projektgrupp med kontaktmän i alla vsf  

 Offertförfrågan till entreprenörer och Fortum 

 Tidplan, kostnadskalkyl, betalplan  

 Avtal med Relacom, lokala grävare och Fortum 

 Markavtal och miljösamråd för etapp 1 och 2 
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Mitt tips! Använd en 
färdig projektmodell 

med mallar  
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Mark- och upplåtelseavtal ... 

 Aktuell fråga under hela projekttiden 

 Utgick från Fortums markavtal (REV-avtal) 
men vägsamfälligheter får inte vara lednings-
ägare! 

 Vi valde att teckna både REV-avtal och ett 
upplåtelseavtal med samtliga berörda fastig-
hetsägare för framtida ledningsrätt 

 Upplåtelseavtalet tecknas mellan Skanova och 
fastighetsägarna 
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Byanätsprocessen (efter steg 2) 
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Här kan projektet avbrytas ... men inte här!  



12 Olle Finnman 

Så här gjorde vi sedan... 

 Grävning och förläggning av etapp 1 och 2 
gjordes under oktober/november 2011 

 Likviditetsproblem eftersom ingen vsf hade 
något kapital avsatt för bredband  

 Ansökte om kontokredit. Laxå kommun beslöt 
gå i borgen för ett lån på 300 tkr men bankerna 
godkände inte projektet som låntagare.  

 Första fakturorna och delredovisning låg inom 
ramen för förskottet.  
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Så här gjorde vi sedan... 

 Offert från Telia (KO) i februari 2012 på en-
gångsavgift för installation av ett fibernät. 
Därmed kunde medelkostnaden klarläggas 

 En ekonomisk förening bildades i april för att få 
ett rörelsekapital och för att teckna avtal med 
Telia (KO) om fiberinstallation 

 Föreningens styrelse beslöt 23 juni att låna ut 
250 tkr till projektet. Då slapp projektet ränte-
kostnader för en kontokredit i bank (som dess-
utom var tveksamt om vi kunde få!) 
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….och avtal *   

Fastighet 
 

Förening 
 

(Byanäts-
ägare) 

Medlemmar 

Fastighets-
ägare 

/medlem 

Nätägare 
KO 

Fastighet 
Markägare 

Nätanslutningsavtal  

Fastighets-   
anslutningsavtal 

Markupplåtelseavtal 

Överlåtelseavtal /Försäljningsavtal 

Drift-
operatör 

Driftavtal    

Inträdes-
ansökan 

Stadgar 

Optionsavtal 

Köpare 

• Projektering 
• Markentreprenad 
• Installation 
• Material 

* Bilden är ett utdrag 
ur Lst seminarium ”Byanät  
för bredband i världsklass” 
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Byanätsprocessen (under steg 3) 
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Så här gjorde vi sedan... 

 Grävning och förläggning av 2 – 3 kv. 2012, till 
största delen som samförläggning med Fortum 

 Utökning av projektet: 
En fastighetsägare utanför ursprungligt nät an-
sökte om anslutning. Ansökan godkändes under 
förutsättning att vi fick ett utökat projektstöd * 
 
 
* ... vilket vi fick - genom att göra en ny, fullständig ansökan 

om projektstöd, nytt markavtal och nytt miljösamråd! 
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Så här gjorde vi sedan... 

 Grävning och förläggning till anmälda fastig- 
heter 3 – 4 kv 2012 (lokala grävare)  

 Sambyggnad i Fortums lågspänningsledningar i 
befintliga stolplinjer i fem områden  

 GPS-inmätningen av kanalisationen genom-
fördes under december/januari 2012/2013 

 Granskning och besiktning samt förberedelser 
för fiberblåsning påbörjades också i december  
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Så här gjorde vi sedan... 

 Besiktning av kanalisationen gjordes parallellt 
med fiberinstallationen. 

 Vissa justeringar och ändringar fick göras 

 Sambyggnad i befintliga stolplinjer påbörjades 

 GPS-filerna till Skanova som lade in informa-

tionen på lägeskartor  
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Byanätsprocessen (efter steg 3) 
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Davidstorps byanät Ek förening 

 Davidstorps byanät Ekonomisk förening, bilda-
des 25 april 2012 och har 29 medlemmar 

 Föreningen tecknade avtal med Telia Operator 
Business 31 september 2012 om fiberinstalla-
tion.  

 Fiberinstallationen påbörjades i december 2012 
och beräknas vara klar under 1 kv 2013 

 Varje abonnent tecknar eget avtal med tjänste-
leverantör (alternativt gemensamt avtal) 
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Davidstorps byanät Ek förening 

 Föreningen har tagit  över kanalisationen från 
projektet efter godkännande av Skanova. 

 Föreningen har tecknat ett upplåtelseavtal med 
Skanova, gällande i 5 år - och får 1 kr/år i hyra 

 Föreningen tar hand om utbyggnaden av 
kanalisationen under avtalstiden.   

 Efter 5 år får Skanova köpa kanalisationen av 
föreningen för 1 kr 
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Visioner ... 

- Många HDTV-kanaler ... 

- Snabbare nedladdning av filmer ... 

- Huset mer värt vid försäljning ... 

 

men viktigare, tycker jag 

 
- Nya yrkesgrupper kan bo på landsbygden 

- Fler kan jobba hemifrån 

- Minskar behovet av pendling 


