


Återblick
Vi vill ha med tätorten i vår förening 

för annars känns det inte som 
Bredareds Fiber



SplitVision
• Planerar inte i dagsläget att anlägga fiber i Bredareds tätort
• Vill hellre hjälpa än stjälpa fiberföreningarna i kommunen

• Vill gärna vara vår kommunikationsoperatör (KO)
• Vill teckna SLA-avtal med oss



Här är vi nu med arbetet
• Medlemsvärvning 

(145 st fastboende + fritidsboende kvar)
• Förprojektering
• Anslutningsavtal
• Bidragsansökan
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• Besked om bidrag
• Upphandling av fiberbyggnation (totalentreprenad)



Anslutningsavtal
• Ska skrivas på av alla fastighetsägare som vill ha fiber
• Antalet anslutningar är viktigt att det blir rätt
• Ska man ha mer än en anslutning är det halva priset på andra anslutningen



Bidrag
• 40% av kostnaden räknat på allt
• Budget ska beräknas på 100% anslutningsgrad + 20 %
• Högsta poänggrad för bidrag är 85% anslutningsgrad eller mer räknat på fastboende, vårt mål är 85 %
• Bidrag ges inte till fiber i tätort



Anslutningsgraden (fastboende)
• På vår hemsida är det 58%, då ingår fritidshus
• Fastboende utanför tätort 71%
• Fastboende i tätort 70 %
• Beräknat på intresseanmälan och/eller medlemskap



Fibernät



12,5 mil nät
Enl. länsstyrelsen kostar 1 mil nät 1 miljon att bygga

= 12,5 miljon



Enligt SLL kostar det mellan 
16 000 kr och 19 000 kr 
per anslutning i tätort.
85% anslutningsgrad i tätort 

(64 anslutningar)
64 x 19 000 = 1 216 000 kr



85% anslutningsgrad på landsbygd (404 anslutningar)404 / 12 500 000 = 31 000 krBidrag 40% av kostnaden60% av 31 000 = 18 600 krmarginal 10% 1 860 kr = 20 460 kr
Insats 18 000 krAnslutningsavgift 2 460 kr + moms



Möjligheter för tätorten att få fiber
• Bredareds fiber ek. för.
• SplitVision
• Fibertjänst
• IP Only

• Grävning 2017, Fiber 2018
• Påbörjas tidigast 2018
• ?
• ?



En aktör gäller i tätorten
Bredareds Fiber

• Köper man något (Tjänst) 
• Man har sin insats kvar i föreningen.
• Nätägare
• Man kan vara med och påverka i föreningen
• Vid ev. försäljning av nätet delas vinsten av medlemmarna

SplitVision
• Köper man något (Tjänst)

(13 900 kr eller 15 900 kr)



Hur gör Bredareds fiber om vi inte får tätorten?
• Fiberföreningen måste komma med sitt nät genom tätorten
• SplitVision samförlägger under förutsättning att de är KO för hela nätet
• Annan aktör eller KO = ingen samförläggning



Hur kommer vår fiberdragning bli genom tätorten om vi inte har tätorten?
• Tomten
• Inägovägen och genom lekparken till Sandhultsvägen (Myrekullav.)

• Sandhultsvägen till Boråsvägen (Myrekullav. och Segerstorpsv.)

• Fiber till Myrekulla och Sköttning
• Fiber till Segerstorp, Habeltorp, Holmåsa, Hult, Kattryd, Mötesbron, Grimmered mm

• Fiber till Gravryd, Fagerhult, Hästhagen, samtliga fastigheter i Fristad mm


