
Bredbandsnyheter december 2013

Hej!
Gott Nytt Bredbandsår! December har varit en intensiv bredbandsmånad. Milt väder och ingen is 
har gjort att mark och vattenjobb kunnat fortgå utan praktiska hinder. Formella hinder finns men 
sådana skall ju övervinnas, mer om det nedan. Ovanstående bild kan ju få illustrera hur det kan se ut
i praktiken. Inte lätt att nå abonnenten på 1:28. Gissa hur många tillstånd som kan behövas.
Glädjande har Rindö startat en förening som beviljats bidrag och startat ett projekt.
Rindö har fått ett ”kanalisationsbidrag” som Länsstyrelsen i sista stund hittat pengar till. Viktigt 
beslut eftersom vi hade problem på Rindö i och med att det faktiskt finns bredband på ön men bara i
begränsad omfattning. Marknadsanalysen var inte självklar men genom detta beslut kan vi se att det
går att komma fram även när marknadssituationen är oklar.

Innehåll
Utbyggnadsläge....................................................................................................................................2
Tillstånd, samråd och anmälningar.......................................................................................................2
Checklista inför möte med Länsstyrelsen angående tillståndshantering..............................................3
Upphandlingar......................................................................................................................................3
Telia köper Zitius..................................................................................................................................3
Finansiering..........................................................................................................................................4
Hur man kan fördela arbetet.................................................................................................................4
Nya kontaktpersoner.............................................................................................................................4
Varför bredband?..................................................................................................................................4
Nästa möte!...........................................................................................................................................4



Utbyggnadsläge
Så här ser utbyggnadsläget ut just nu, meddela gärna om ni har bättre uppskattningar!

Ö Status Abonnenter nu Abonnenter om 3 år

Gräskö Förhandlar med KO 116 135

Marö Projekterar 40 41

Förängsudden (Blidö) Bygger och upphandlar KO 80 100

Bruket (Blidö) Projekterar 80 110

Ingmarsö/Äpplarö Klart, Husarö ansluts nu 150 250

Harö Lämnat ansökan 130 200

Möja Bygger och upphandlar KO 300 500

Runmarö Bygger och upphandlar 
teknikleverantör

120 300

Nämdö Bygger 120 300

Ornö Bygger 250 750

Svartsöområdet Projekterar

Rindö Bygger 200 300

Summa 1586 2936

Totalt investeras nu ca 80 Mkr i fiberutbyggnad på dessa öar.

Tillstånd, samråd och anmälningar
Som framgått av tidigare nyhetsbrev är det en hel del tillstånd som krävs för att bygga bredband. Att
bygga i skärgårdsmiljö gör det inte lättare. Länsstyrelsen har uppmärksammat att den samlade 
tillståndsprocessen riskerar att ta för mycket tid och kan medföra att projekten drar ut på tiden och i 
och med detta kan bidragen riskeras. 

Mail från Clara, Länsstyrelsen:

Enheterna för miljöskydd, naturvård och kulturmiljö har tagit fram en lista med uppgifter som 
behövs för att få en överblick över vilka tillstånd som kan behövas i era bredbandsprojekt. 

Meningen är att föreningarna ska bli inbjudna till möte på Länsstyrelsen och tillsammans med 
handläggare från ovanstående enheter kunna få en enklare hantering av tillstånd och dispenser. 

Vi kommer också försöka ha med en handläggare från kommunen. Vi återkommer med tider efter 
julledigheterna och har förhoppningar om att ha mötena i januari.

Se vidare checklistan nedan!

Jag ser fram emot att dessa möten blir av, Nämdö och Möjaskärgården är ju redan igång med 
mängder av tillståndsansökningar och jag kan väl se på checklistan att Länsstyrelsen inte riktigt har 
insett omfattningen av dessa ansökningar, bara Möjaskärgårdens ansökningar om landfästen för 
sjökablar omfattar ca 40 fastigheter.  Hoppas bara att kommunerna verkligen skickar någon till 
mötena. I övrigt gäller fortfarande den sammanställning över nödvändiga samråd och tillstånd som 
finns i novembernyheterna.



Checklista inför möte med Länsstyrelsen angående tillståndshantering

För att handläggarna ska kunna bedöma de tillstånd som krävs har vi tagit fram en checklista på 
vilka uppgifter ni behöver ta fram till mötet ni kommer bli inbjudna till i januari.

1. Administrativa uppgifter och adressuppgifter (sökande, fastighetsägare, verksamhetsutövare)

2. Kartor som markerar kabelns dragning, både på land och i vatten (fastighetsbeteckningar och 
gränser måste vara tydliga).

3. Kort beskrivning av vad ni planerar och vilken arbetsmetoder/tekniker som används, vid 
markangrepp ange schaktbredd, djup etc., ange också  vilken byggnadstyp som ska uppföras nodhus
etc.

4.beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen

5. Ange kabelns totala längd.

6. Beskrivning av markförhållanden strandmiljö och bottentyp. (Efter bästa förmåga)

7. Beskrivning av försiktighetsåtgärder med hänsyn till den platsspecifika miljön.

Upphandlingar
Det har kommit nya och väsentligt förbättrade mallar för upphandlingsunderlag.  Jag bifogar alla 
mallarna till mailet och lägger till mallarna på SIKO:s hemsida under Bredband. 
Möjaskärgården och Blidö, Förängsudden har nu pågående upphandlingar angående 
kommunikationsoperatör.  Underlaget följer mallen med små justeringar speciellt för att ta hänsyn 
till att nätet kommer att byggas ut i flera etapper. Annonsering har skett på Visma och där kan ni ju 
registrera er och ta ut underlaget, jag bifogar underlaget så blir det enklare. Läs det och kom 
gärna med synpunkter och tips inför de förhandlingar som Förängsudden och Möjaskärgården skall 
genomföra. Utnyttja spåret som föråkarna försöker plöja upp! 

Telia köper Zitius
Strax före jul meddelades att Telia genomför ett företagsförvärv som innebär att Zitius helt plötsligt 
blir Telia. Eller så blir det tvärt om vad gäller just fiber till föreningar av vår typ. Förhandlingar och 
organisationsdiskussioner pågår för fullt men från välunderrättat håll har jag information om att 
varumärket Zitius kommer att leva kvar och göra affärer med just föreningar. Vi får väl se. 
Spännande att se vilken organisation det blir som svarar på de upphandlingar som just nu ligger ute,
risken finns ju att man inte hinner med att reda ut organisationen och då kan ju pågående 
upphandlingar behöva förlängas om anbuden blir för få.



Finansiering
I förra nyhetsbrevet skrev jag:

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.

Detta gäller fortfarande men Förängsudden lyckades verkligen med sin första rekvisition, pengarna 
på kontot på 3 veckor. Noggranna underlag och en flink handläggning på Länsstyrelsen!

Tänk också på att utbetalningarna från Länsstyrelsen beräknas med den andel som Länsstyrelsen 
och Pts del motsvarar. Har ju betydelse när ni gör era likviditetsprognoser!

Hur man kan fördela arbetet
Det är mycket som skall göras och arbetet måste fördelas så styrelsen kan ägna sig åt det den är 
tänkt att göra nämligen styra, ta fram regler och göra bedömningar. Jag är övertygad om att alla 
projekt mår bra av en utpekad projektledare som inte sitter i styrelsen. Kostnaden för en 
projektledare skall med i kalkylen, likaså kostnaden för redovisningen. Projektledaren kan med 
fördel kompletteras med ”områdesansvariga”. Det är bra att den detaljerade projekteringen görs i så 
nära samarbete som möjligt med berörda fastighetsägare och där är en uppdelning av projekten i 
områden viktig.  I samband med denna detaljerade projektering sköter områdesansvariga tecknandet
av markupplåtelseavtal och anslutningsavtal. Möjaskärgården har goda erfarenheter av att arbeta på 
detta sätt.  

Nya kontaktpersoner
Vi har en ny kontaktperson på Visma:marcus.bernhardsson@visma.com 

Ny kontakt på Värmdö kommun för er som skall ha nodhus eller liknande på kommunens mark: Per
Hallsten, fastighetschef

Varför bredband?
I samband med Möjaskärgårdens utbyggnad har vi upptäckt att frågan alltid är relevant. Därför har 
projektledaren Börje Caesar tagit fram en enkel lista med argument som han och områdesansvariga 
använder när man rör sig på byn. Kanske kan den vara till nytta för fler. Det är inte självklart som vi
som håller på med detta dagligen har en benägenhet att tro. En annan viktig fråga är om man kan ha
en anslutning men inget abonnemang. På Möja kan man det och vi har många exempel där på 
fastighetsägare som gärna vill vara med nu men inte vill binda sig för något abonnemang just nu. 
Inte självklart hur man ställer sig till detta, typisk styrelsefråga!

Nästa möte!
På Nämdömötet beslutade vi att ett nytt större möte skulle ordnas i början på 2014 för att bla. 
diskutera nätägandet. Jag kommer att föreslå ett möte under veckan 17-21/2 på Ornö. Då har 
anbudstiden för Möjaskärgården och Förängsuddens KO-upphandlingar gått ut och vi kan dra 
erfarenheterna av detta. En annan viktig sak som vi nu närmar oss är hur affärsmodellen skall 
utformas med hänsyn till momsregler mm.  Kom igen med era svåraste frågor så jag kan förbereda 
med rätt medverkande. Jag tror vi minst skall ha med någon från skatteverket. 

Möja 140106

Sune
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