Bredbandsnyheter november 2013

Sedan många av oss sågs på Nämdömötet har aktiviteten varit stor på många håll.
Det här är Möjaskärgårdens första kopplingsskåp
Till Er som ännu inte ansökt eller startat förstudie: Gör det nu! Mycket talar för att det på
något sätt kommer mer pengar och det är definitivt dags att jobba med förstudier och
ansökningar. Det är inte svårt att göra en ansökan, flera bra förlagor finns!
Det antyds att det skulle kunna bli en ny beslutsomgång i mars 2014.
Vägen fram till ett fungerande bredband är inte enkel, det har vi insett från början men på något sätt
tar vi ju oss fram i djungeln av skatteregler, tillstånd, tillkommande krav mm.
Flera större upphandlingar har slutförts, slangar grävs ner, skåp sätts upp och snart åker första
sjökablarna i sjön.
Abonnentavtal tecknas, markupplåteseavtal tecknas mm.
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Utbyggnadsläge
Så här ser utbyggnadsläget ut just nu, källan är de uppskattningar som respektive förening lämnade
på Nämdömötet.
Ö

Status

Abonnenter nu

Abonnenter om 3 år

Gräskö

Snart klart

116

135

Marö

Projekterar

40

41

Förängsudden (Blidö) Snart klart

80

100

Bruket

Projekterar

80

110

Ingmarsö

Klart

150

250

Harö

Projekterar

130

200

Möja

Bygger

300

500

Runmarö

Bygger

120

300

Nämdö

Bygger

120

300

Ornö

Bygger

250

750

1386

2636

Summa

Totalt investeras nu ca 75 Mkr i fiberutbyggnad på dessa öar.

Nya förstudier
Svartsöområdet har äntligen startat sin förstudie med bidrag från UROSS.
Området är stort och omfattar Svartsö och kringliggande öar.

Tillstånd, samråd och anmälningar
Det är en hel det formalia kring att bygga fiberbaserat bredband.
En hel del arbete har lagts ner på att utreda vad som egentligen gäller och hur strandskyddslagen
mm skall tolkas i detta fall.
Nu gäller följande:
Samråd:

Samråd skall ske med Länsstyrelsen. Blankett finns på Länsstyrelsens hemsida.
Detta samråd går ut på att kontrollera att inte fiberdragningen kommer i närheten av
skyddad natur, fornlämningar odyl. Detta samråd kan göras på ett tidigt stadium,
kartunderlaget till ansökan kan användas.
Samråd med sjöfartsverket skall ske vad gäller sjökablarnas sträckning.
Karta skickas till robert.berg@sjofartsverket.se

Anmälan om vattenverksamhet:
Anmälan om vattenverksamhet skall ske till Länsstyrelsen om inte verksamheten

ligger inom Värmdö kommun där all hantering av vattenverksamheten ligger inom
kommunen.
Strandskydd: Att gräva ner fiberkablar kan kräva strandskyddsdispens.
Inom Värmdö kommun har ett undantag gjorts under förutsättning att grävningen
sker så att inte ”livsbetingelserna för djur och växtliv förändras”. Dvs grävningen
skall ske försiktigt och återfyllning skall ske med samma massor som grävts upp.
OBS! Detta undantag gäller bara Värmdö kommun. I övriga kommunenr skall
föreningen ansöka om strandskyddsdispens för det nät man avser bygga.
Observera att föreningen alltså kan söka för hela nätet på en gång inklusiva all
dragning på enskild fastighet.

Utbetalningar/upphandling
Kan inte nog påängtera vikten av att vara noga när det gäller upphandling.
För att klargöra ytterligare har Länsstyrelsen begärt ett klargörande från Jordbruksverket.
Se bifogade besked från Clara Fägerlind:
Hej!
Nu har jag haft kontakt med Jordbruksverket och vill förtydliga vilka kostnader som ska
upphandlas.
Att alla projekt ska upphandla schakt, grävning och K.O. (kommunikationsoperatör) har ju
framkommit tidigare.
Men till dessa projekt kommer det att tillkomma ströposter så som transport, el, snickare etc.
Det finns ett tak på 284 000kr per projekt i att ha strökostnader som inte upphandlats, upphandling
av dessa mindre kostnader innebär att man ska visa att man har skickat förfrågningar till minst två
leverantörer. Projektägaren måste kunna visa skriftligt underlag från fler leverantörer som styrker
att stödmottagaren kontaktat leverantörerna vid en upphandling.”
OBS! Detta innebär att vi får aldrig beställa något utan att ha frågat minst två! Även om beloppet
ligger inom de 284.000. Projektägare och stödmottagare är samma sak i vårt fall, det är föreningen.
Inom 284.000:- behöver däremot ingen upphandling med underlag, annonsering, utvärdering mm
göras. Tänk på detta, när ni skickar in era rekvisitioner kommer detta att kontroleras. I går var jag
på möte på Lst och fick en bra inblick i hur granskningen faktiskt går till. Det är inte på vår
Länsstyrelse som problemet sitter, utan på Jordbruksverket som helt enkelt ställer mycket
långtgående och detaljerade krav på vilken uppföljning och kontroll som Länsstyrelsen skall göra
för att utbetalningen skall verkställas.

Finansiering
Självklart finns en risk för förseningar i den omfattande kontrollen som kommer att ske. Därför är
det viktigt att förse föreningen med en tillräckligt stor kredit. Det är klokt att räkna med en månad

extra på utbetalningarna och möjligheten till förskott bör ni utnyttja.
Vad gäller finansieringen av anslutningsavgifterna har Swedbank nu erbjudit att man gärna
finansierar hela anslutningsavgiften i 12-24 månader.

Informationsmöte på Möja genomfört
Ett välbesökt informationsmöte med ca 100 deltagare genomfördes 2/11 på Möja.
Informationsmaterial finn på Facebook och på föreningens hemsida. Zitius var inbjudna för att
presentera sitt utbud. På tidigare informationsmöte har Telia gjort en liknande presentation.
Tecknandet av anslutningsavtal startade på mötet och projektledaren Börje Caesar konstaterade att
hans familj tecknat avtal nr 1.

Upphandling av kommunikationsoperatör
På Nämdömötet kom vi fram till att ett försök att separat handla upp fiberkapacitet fram till
respektive ö skulle göras för att i ett senare skede genomföra upphandlingarna av
kommunikationsoperatörer.
Efter en del utredningar visar det sig att det inte går att göra på det sättet. Återstår då att göra en
vanlig KO-upphandling. Det finns argument för att göra det relativt snart och det finns argument för
att vänta. Era föreningar är i olika läge men samtidigt lite beroende av varandra. Det kan vara
ekonomiskt föredelaktigt att göra upphandlingarna någorlunda samtidigt. På sikt kommer
föreningarna att finna fastare samarbetsformer men det känns fel att driva just den frågan nu, alla
har fullt upp med att planera och bygga nät pressade av strikta tidsplaner. De föreningar som snart
har sina nät klara vill ju aktivera näten nu.
För att komma vidare i denna process kommer ett upphandlingsunderlag för KO-upphandling att tas
fram. Jag planerar att det finns klart och granskat av Länsstyrelsen i slutet av nästa vecka (15/11).
Återkommer mer om detta under nästa vecka till Er som ligger i den fasen.
Möja 131107
Sune

