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Innehåll 

-  Stöd för fiberföreningar 
 

- Västra Götalandsregionens bredbands stöd 
 

- Bra information för fiberföreningar 
 





Stödberättigade kostnader för fiberföreningar 

Nedanstående gäller från 1 januari 2012 för BÅDE  
Landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet i Västra Götaland. 

 
 

 

D v s grävning, kanalisationsrör, utmärkningsband, brunnar ingår. 
Fiber, blåsning och svetsning etc ingår EJ. 



Detta innebär i Västra Götalands län; 

1. Samma stödberättigade kostnader i både Landsbygdsprogram och 

kanalisationsstöd. 

 

2. Ansökan sker på landsbygdsprogrammets ansökningsblanketter 
1. Blankett: Projektstöd – Ansökan om stöd. 

 

3. ALLA ansökningar skickas till Landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Skara. 

 

4. Först till kvarn med diarieförd ansökan gäller. Avstämning sker nationellt  mars-

april 2013. 

 

5. Detta ger enklare hantering och lika villkor för alla fiberföreningar. 

 

 
 
 



Status på fiberförening och bredbandsläget 

130 föreningar finns i kön. 
 
Ca 40 föreningar får pengar i vår.  
 
Totalt har vi mer än 100 fiberföreningar i drift dag. 
 
 
 
 



Fler bra siter för fiberföreningar? 

 
 
 

 

 
Våra huvudsiter: 
 Länsstyrelsens landsbygdsenhet, Skara 

  Ansökningsblanketter för både Landsbygdsprogram och kanalisationsstöd 

  Information för fiberföreningar 

  Hit skickas alla ansökningar från fiberföreningar i Västra Götaland 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-till-bredband/Pages/default.aspx  
  
 Bra grundmaterial gällande kulturminne, miljö etc 
http://gisvg.lst.se/website/gisvg/ 

 Tätortsavgränsning skall finnas med i den s k Marknadsanalysen 
 Tätortslista finns på Länsstyrelsens hemsida 

 Exakt avstämning kan göras hos kommunen 
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Fiberföreningsinformation 

 
 
 

 

www.bredbandivarldsklass.se 
 

Nedanstående hemsida kommer Länssamverkan Bredband och vi att 
använda om det är något nytt som dyker upp som är allmängiltigt. Här 
kommer det att finnas en väl strukturerad uppdatering och kvalitetssäkring 
jämfört med våra egna möjligheter.  
 

http://www.bredbandivarldsklass.se/
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Websajter att använda och få hjälp av 

 www.bredbandskartan.se  
 PTS bredbandskartläggning i ett offentligt GIS verktyg 

 Nätkollen ingår, d v s var finns närmaste nätägare. 

 Bra stöd för både kommuner och föreningar 

 Bra underlag till marknadsanalys 
 

 

http://www.bredbandskartan.se/


Coompanion samt skatteverket 

Utmärkt nya fiberhandbok 
 
http://www.coompanion.se/kronoberg/  

 
Skatteverket lanserat förtydliganden gällande 
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2012/stall

ningstaganden2012/13136742412111.5.71004e4c133e23bf6db80008
4092.html  

 

http://www.coompanion.se/kronoberg/
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2012/stallningstaganden2012/13136742412111.5.71004e4c133e23bf6db800084092.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2012/stallningstaganden2012/13136742412111.5.71004e4c133e23bf6db800084092.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2012/stallningstaganden2012/13136742412111.5.71004e4c133e23bf6db800084092.html
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Websajter att använda och få hjälp av 

www.ledningskollen.se  
 Av de stora grävarna, operatörerna och PTS instiftad registerdatabas över nät i Sverige 

 Kommunala el och bredbandsnät bör också registeras. 

 Öppet för frågare, ägare, projektörer 

 Här SKALL alla fiberföreningsnät läggas in, helt också i kommunens GIS databas. 

 
 

http://www.ledningskollen.se/


Kontaktuppgifter 

Monica Ek-Remmerth 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Landsbygdsenheten 
Klostergatan 13, Box 224 
532 23  SKARA 
Mail: monica.ek-remmerth@lansstyrelsen.se 
Tel: 010-22 45 269 
 
Tore Johnsson 
Regionutvecklingssekretariatet 
Västra Götalandsregionen 
Göteborg 
Mail:tore.johnsson@hiq.se 
Tel: 070-602 20 90 
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Upphandlings förslag, främst för >200 kEuro  

Upphandlingsmallar arbetas fram på område; 
Grävare, nästan klar 
Systemleverantör d v s material, nästan klar 
Kommunikationsoperatör, pågår 
Drift och underhåll, pågår 
 

I övrigt skall LoU´s direktupphandling gälla 
Ca 284.000 kr totalt per förening (Produktområde)/år 2012. (15% av 

205.000 Euro) 
Projektering 
Besiktning 
Inmätningsarbete med GPS 
Annat 

Förslag tänkte vi skicka till Jordbruksverket för synpunkter 
 



1 kap,  § 9 i LoU 
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Mallarnas innehåll 

Gemensam struktur 
Lämpliga krav för respektive område 
Grävare upphandlas per timma. 
Tydliga utvärderingskriteria 
Det för föreningen totalt mest fördelaktiga alternativet kommer att väljas. 

Föreningen kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling. 
EN kontaktväg för alla frågor och besked. 
Anbuden öppnas av styrelsen tillsammans vid ett protokollfört styrelsemöte. 
Beslut tas vid protokollfört styrelsemöte. 
Systemleverantör stödjer förening i skapande av digital dokumentation av 

sträckningar, noder, fastigheter i Google Earth eller likvärdigt. 
Regelverk AB 04 för systemleverans 
För KO föreslås IT-avtalet Avtal-90 gälla utöver upphandlade krav 
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Bredbandsbrister i Västra Götaland 

1. Kvarvarande vita och gråa fläckar utan bredband alls. 75 områden i 
länet. Ca 11.500 invånare. 

 
2. Radiolänkanslutna telestationsområden. Maximalt kan 8/0,8 Mbit/s 

(mottaga/sända) ADSL beställas. 53 områden i länet. 
 
I ovanstående områden bor det totalt ca 30-35.000 invånare 
 
3. Områden utanför ca 2 km fågelavstånd från närmaste telestation. 

Utanför detta område har man inte möjlighet att beställa trådbundet 
bredband med 2/2 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL som är ett mål för 
2010 enligt IT-infrastrukturstrategin. 

 
I område 1 ,2 och 3 ovan bor det ca 110.000 invånare totalt. Drygt 7 % 

av invånarna. 
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VGR´s bredbandstöd, sökbart av kommunerna i VG-län 

 Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnds bredbandstöd: 
 Inriktning på 5 års satsning 

 RUN beslut på 30 mkr för fem år klart 

 Kan endast sökas av kommunerna. Medfinansiering krav. Max 50% stödandel 

 Andra intressenter förväntas bistå vid samnyttjande, t ex mobiloperatörer 

 Huvudfokus på fiberpunkter till fiberföreningar, telestationer eller mobilmaster 

 Tankar kring hantering; 
 Bra om kommunerna samarbetar i både program- och upphandlingsfasen 

 Följa nationella bredbandsstrategin och länets strategiska mål angeläget 

 Endast fiberpunkter i länets definierade bristområden godkänns 

 Intresserade kommunerna skall i ansökan redovisa ett uppdaterat IT-infrastrukturprogram 

 Beslut och prioritering av VGR kontinuerligt 

 Ansökningsblanketter finns framme. Ansökan finns på VGR´s hemsida under minst 1 månad. 

 Kommunerna skall upphandla ett tillhandahållande av bredband till näringsliv och hushåll. 

 Beslut fås på ansökan. Pengarna erhålls efter slutredovisning 
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Finansieringsupplägg 
 

Befintlig 
fiberstruktur 

 

AP 

Fiberanslutningspunkt 
I bristområde 

VGR bredbandsstöd 
(Kommun/VGR delar finansiering) 

Ny fibersträckning 

Fiberförening i landsbygd 
bygger accessnätet 

Ev. mobilmast 

Landsbygdsprogram 
Kanalisationsstöd 



Kontaktuppgifter 

Monica Ek-Remmerth 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Landsbygdsenheten 
Klostergatan 13, Box 224 
532 23  SKARA 
Mail: monica.ek-remmerth@lansstyrelsen.se 
Tel: 010-22 45 269 
 
Tore Johnsson 
Regionutvecklingssekretariatet 
Västra Götalandsregionen 
Göteborg 
Mail:tore.johnsson@hiq.se 
Tel: 070-602 20 90 
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