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Förslag till genomförande av fiberprojekt för Högsäters Fiber ekonomisk 
förening. 
  
Den ekonomiska föreningen bygger och äger ett fibernät med en maximal kapacitet på upp till 
1000Mb/sek. Varje anslutning innebär ett medlemskap i föreningen och därmed betalas en 
insats. Insatsen innebär att alla är delägare i fibernätet.  
 
Byggande av nätet  
Med drygt 120 medlemmar kommer vi att behöva gräva ca 5 mil schakt. Medelavståndet per 
medlem ligger idag på ca 432 m.  
Styrelsen anser att genomförandet av entreprenaden bör genomföras som totalentreprenad. 
Motiveringen till detta är att det blir tydligare med en samarbetspart vad gäller genomförande 
av arbetet och med garantier.  Offerter skall hämtas in från minst två entreprenörer. 
  
Markavtal ska upprättas med alla markägare. Upplägget bygger på att ingen intrångsersättning 
utgår. När en fastighetsägare bestämt sig för att ansluta sin fastighet till fibernätet kommer ett 
anslutningsavtal att upprättas mellan föreningen och fastighetsägaren. Då förbinder sig 
fastighetsägaren att erlägga insatsen till föreningen. Insatsen kommer att fördelas på 2-3 
betalningstillfällen. Första delen av denna insats är 8 000:- och denna del skall vara inbetald till  
föreningens bankgiro 159-9620 senast 2013-10-31.  
En insats i en ekonomisk förening är momsbefriad. Det medlemmen betalar för är anslutning till 
tomtgräns. Tillkommande grävning och håltagande i husvägg får fastighetsägaren bekosta. Detta 
arbete kan köpas av entreprenören. Denna kostnad beläggs då med moms.  
 
Kostnadsbudget och finansiering  
Med ett medlemsantal på 120 st beräknas projektets totala kostnad hamna på ca 4,1miljoner + 
moms. Beräknat takpris för den enskilda fastigheten blir 21.000 kr. 
 
Föreningen har erhållit kanalisationstöd från länsstyrelsen. Kanalisationsstödet omfattar 50% av 
kostnader för grävning, projektering m.m. Färgelanda kommun har avsatt medel till att köpa 24 
fiber av fiberföreningarna för att skapa ett stamnät. Om kommunen köper in sig med 24 fiber i 
vår förening kan troligtvis medlemmens insatskapital sänkas ytterligare. Regler för hur 
kommunens ersättning kan påverka det redan beviljade kanalisationsstödet är fortfarande 
oklara. Vi väljer därför i nuläget att endast räkna med det beviljade kanalisationsbidraget i 
uträkningarna.    
 
Plats och datum för upprättande av anslutningsavtal och markavtal. 
Kom till Allégården i Högsäter:  
Lördag 2013-08-17 kl. 09.00-13.00 eller 
Söndag 2013-08-18 kl. 09.00-13.00 
Vi går då också igenom den tänkta karta var grävning på din fastighet är planerad. 
Du har då  möjlighet att ge dina åsikter i denna fråga.  
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Val av operatör och tjänsteutbud  

Föreningen kommer att upphandla kommunikationsoperatör.  Förfrågningsunderlag för 
upphandling läggs ut på www.opic.com. Tjänstekonceptet som vi tänker oss är en 
paketlösning som omfattar TV, Internet (100Mb/100 MB/sek)  och telefon. Föreningen 
kommer att sälja paketlösningen till medlemmarna och sedan att ta ut en serviceavgift på ca 
50 kr/mån som ska täcka administration, service och underhåll av nätet. För de som bara vill 
ha en enstaka tjänst skall detta också gå att beställa.  

http://www.opic.com/

