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Bredband till Bergdala - nuläge 
 

22/8 ”öppet möte” på Värdshuset, initiativtagare Harald Fredriksson mfl.  

 Inbjudan utdelad i alla brevlådor längs Fagerekevägen (ca 50 st). Närvaro ca 30 

personer. 

 Från kommunen kom Göran Jörgensson, Lillemor Karmenstad (vik 

näringslivsutvecklare) 

 Från Wexnet Daniel Norén (eftersom kommunens ”projekt” har tagit slut) 

(wexnet tillhandahåller inga ”tjänster” alltså tele, ’net osv; har fn en nätavgift på 150 

kr/mån) 

 

Under diskussionen föreslog Jörgensson att kommunens ”stamnät” skulle/kunde 

byggas ut från Lessebo via Hässle till Strömbergshyttan, och att vår ev förening 

skulle ta hand om dem också. (Dessa är ej informerade, varken från kommunen eller oss. 

Ingen diskussion om det vi kallar Hovmantorpsvägen.) Det bekräftades att det finns 

(tomma) rör längs Fagerekevägen ned till 150 m från 25:an. 

 

12/11 meddelade Daniel Norén att den första kostnadsuppskattningen hamnade på 

1 906 000, dvs 2 miljoner. Enligt hans karta finns det ungefär 90-100 hushåll längs 

de sträckningarna, dvs i Strömbergshyttan, i Hässle och längs Fagerekevägen upp till 

och med Bergdala by. 

 

Noréns kostnadsuppskattning bygger på schablonen 155:-/m, allt inkluderat, varav 

87:50 per meter är grävkostnad som vi kan påverka själva, endera genom att gräva på 

egen hand eller genom att utnyttja lämpliga kontakter eller se till att göra en bra 

upphandling. Det som inte kan påverkas blir då 67:50 som skall täcka fibern, nya rör, 

anslutningspunkter (skåp och liknande) plus arbetskostnad för att få grejerna på plats. 

Norén uppskattning bygger vidare på totalt 12 300 m som behöver grävas. 

 

Finansieringsmöjligheter och aktörer 
Kommunen kan bistå en ny förening med 5 000:- i startbidrag, enligt Jörgensson som 

också är den räta kontakten att gå via. Tidigare garanterade kommunen ett takpris på 

20 000:- per anslutning, se sidan här, men det gäller inte på samma sätt längre. 

Kommunen och AB Lessebo Fastigheter har numera sålt sin IT-infrastruktur till 

Wexnet AB. I överenskommelsen ingår att kommunen kommer att medverka till 

kommande IT-infrastruktur på landsbygden för stamnät under förutsättning att 

separata överenskommelser träffas. 

  

Grundfinansieringen är att varje hushåll betalar 20 000 kr och därtill kommer 

möjligheten för byanät att söka medel från staten. Kommunens medfinansiering har 

tidigare varit 25 % av 20 000:- dvs max 5 000 kr, det blev drygt 2 000 kr/hushåll för 

Ljuders byanät som har finansierats inom den nuvarande programperioden.  

 

Wexnet AB är de som tillhandahåller stamnätet. Vanligaste upplägget är att 

föreningen ansluter sitt nät till det öppna nätet, där Wexnet sköter tekniken och vi 

enskilt kan välja olika tjänster från ett antal olika leverantörer. Flera föreningar har 

även tecknat avtal med Wexnet om service (reparation och underhåll) samt 

ledningsvisning av det föreningsägda nätet. 

  

http://lessebo.se/Pages/Page.aspx?pageId=1091&contentPageId=1061&limRedir=1
http://wexnet.se/Lessebo/Privat.aspx


Bredband till Bergdala 2013-11-30 2 

 

 

I Landsbygdsprogrammet, som hanteras och beslutas av Länsstyrelsen där det är 

planeringsdirektör Allan Karlsson som är den rätta kontaktvägen, kommer det av allt 

att döma även i kommande programperiod att bli möjligt att bevilja stöd till 

bredbandsinvesteringar. Hur stödet kommer att utformas vet vi inget om i dagsläget. 

Man har sagt att man ska prioritera igångsättningen av bredbandsstödet och försöka 

öppna upp för ansökningar så fort som möjligt. Det har talats om april månad.  

Man säger också att regelverket kommer att vara på plats först i oktober och det blir 

först då som det blir möjligt att fatta beslut. Från länen har man uttryckt skepsis till 

att ta emot ansökningar innan vi har regler och rutiner på plats. Var detta landar vet 

vi alltså inte. 

 

Kanalisationsstöd beslutas också av Länsstyrelsen och där finns fortfarande lite 

pengar kvar och är öppet för ansökningar. Stödnivån ligger på maximalt 50 % av 

kostnader som är nödvändiga för själva kanalisationen, alltså inte fiber, blåsning och 

aktiv utrustning. Av och till har PTS haft medel för medfinansiering vilket har 

inneburit att kanalisationsstödet då har varit lika fördelaktigt som Landsbygds-

programmet. Medfinansieringsmedlen håller nu på att ebba ut så det kommer att 

saknas till de sista kanalisationspengarna om inte ytterligare medel avsätts. Av allt att 

döma kommer inte PTS att hantera medfinansieringsmedel hädanefter utan om det 

avsätts sådana medel kommer de att beslutas regionalt eller av Jordbruksverket. 

  

I både landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet väger man in att varje hushåll 

ska skjuta till 20 000 kr. För bägge stöden gäller att grävning fram till tomtgräns kan 

ingå. Åtgärder på egen tomt får man klara själv. 

 

För att summera 
I grunden – och om vi sköter oss på rätt sätt – kan man alltså summera det hela 

ungefär såhär: 

 Det kommer att kosta högst ungefär 20 000:- för varje hushåll att få anslutningen 

fram till tomtgränsen.  

 Från anslutningspunkten och in till huset väljer man själv hur man vill ha det, 

luftkabel eller markförlagd, ett eller flera uttag … allt efter råd och lägenhet, för 

här är det helt och hållet man själv som betalar.  

 Ju bättre vi kan samordna oss desto billigare kan det bli – men man bör räkna 

med ungefär 20 000:- plus en individuell post. Med smart samordning, genom att 

utnyttja våra egna kontakter och liknande kan vi pressa kostnaden men gratis blir 

det aldrig.  

  

 

 

  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/projektstod/utvecklabredband.4.72e5f95412548d58c2c80002787.html
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/Kanalisationsstod.aspx
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Att komma vidare 
För att komma vidare med arbetet behöver vi göra följande: 

 

Organisera oss. Man kan bara söka stöd från landsbygdsprogrammet om man dels 

inte är ett företag och dels, i det här fallet, kan påstås representera en grupp som har 

kollektiv nytta av bredbandet.  Den organisationsform som de flesta föreslår är att vi 

bildar en ekonomisk förening. Att göra det tar en tid och det måste finnas ett namn, 

stadgar, stämmoprotokoll och en del andra papper klara. Det är också lämpligt att vi 

har en medlemsförteckning som åtminstone tar upp större delen av de cirka 90-100 

hushåll som är aktuella för bredbandsanslutningen. Alla måste inte vara med från 

början – och det är inte heller ett bindande beslut att man måste ansluta sig till 

fibernätet när det väl har kommit på plats – men föreningen måste redan från början 

omfatta tillräckligt många för att den skall kunna anses representera dem som 

kommer att beröras av fibernätet. Föreningens funktion och roll finns ganska väl 

utrett här. 

 

Med tanke på att Landsbygdsprogrammet eventuellt öppnar för ansökningar redan i 

april 2014 (troligen senare, men kanske redan i april enligt Allan Karlsson) och att det är 

bra att vara först in med en ansökan, så bör vi starta organisationsarbetet redan nu i 

samband med jul- och nyårshelgerna. 

 

Föreningens första uppgift blir att söka startstöd från kommunen samt att kontakta 

länsstyrelsen för att hitta rätt strategi vad gäller ansökningar om kanalisationsstöd 

och/eller till landsbygdsprogrammet. Samtidigt behöver föreningen reda ut om det 

finns något kommunalt stör, med hänvisning till likabehandlingsprincipen och 

fullmäktigebeslutet från 2010, eller om man har frångått likabehandlingsprincipen 

med hänvisning till att det inte längre finns något projekt med statligt stöd. 

 

När ansökningarna är inlämnade blir det – enligt alla uppgifter som står till buds – en 

stilleståndsperiod innan besked om projektstöd kommer. Såvitt man kan förstå 

varken kan eller får föreningen göra någonting innan beslut kommer, men då blir det 

aktuellt att ta in ”skarpa” offerter för grävning och liknande.  

 

I planeringsfasen och under byggnaden kan Wexnet fungera som bollplank till 

föreningen avseende en del frågeställningar, exempelvis upprättande av 

grovkalkyler. Wexnet kan också lämna offert på material och installation eller 

medverka på annat sätt för att underlätta den processen. 

 

FÖR ATT FÖRENKLA TILLVARON SAMT SPARA TID OCH 

PENGAR KOMMER VI FORTSÄTTNINGSVIS ATT LÄGGA UT 

NY INFORMATION OM BREDBANDET PÅ 

http://bergdala.blogspot.se/  
DÄR KOMMER OCKSÅ ATT FINNAS MÖJLIGHET ATT KOMMENTERA 

OCH FÖRA DUBBELRIKTAD KOMMUNIKATION. 

 

 Kerstin & Björn på Lilla Lövås 

https://www.verksamt.se/starta/starta-och-registrera-ditt-foretag/ekonomisk-forening
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fcoompanion.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F08%2FHandbok-7_tredje_upplagan_done-1.pdf&ei=w_2ZUr-eFue_ygOZy4CwCg&usg=AFQjCNG--KYLAoJdn0lCFpWGklGJNzgjWA&bvm=bv.57155469,d.bGQ
http://bergdala.blogspot.se/

