Bredbandsanslutning på landsbygden
Anslutning till Arvidsjaurstadsnät, 2017 – 2019
Mellan åren 2000 och 2007 byggdes fiberoptiskt nätverk i Arvidsjaurs Kommun och då främst på
landsbygden. Nu avser vi att fortsätta utbyggnaden av bredbandet i kommunen och nu gäller det
våra byar utanför tätorten som har anmält intresse av bredband. Men förutsättningarna är nu helt
annorlunda genom att villkoren för bidrag har blivit väsentligt sämre. Kommunen har ansökt och
beviljats bidrag för att bygga ut bredband på landsbygden under perioden 2017 till och med
september 2019. Kommunfullmäktige har i ett beslut den 2016-06-20 fastställt anslutningsavgiften
till 22 500 kr inklusive moms. Arvidsjaurs kommun har valt att lägga anslutningsavgiften lägre än den
genomsnittliga anslutningsavgiften i övriga landet. Kommunen kan inte erbjuda någon delbetalning,
men ni kan kontakta er bank för att ta del av deras erbjudanden om finansiering av
anslutningsavgiften

Bredband – investering för framtiden
Utvecklingen av kommunikation genom Internet är en av de viktigaste investeringar som vi kan göra
för vår landsbygd och kommun. Att koppla in bredband i våra fastigheter ger oss möjligheter att
skapa tillväxt och utveckla vår landsbygd och det gör att vi kan bo och verka i våra byar. En anslutning
till det fiberoptiska nätet, bredbandet, höjer värdet på fastigheten, det blir mera attraktivt om man
vill sälja någon gång, samma sak gäller för fritidshus.
Av den totala projektkostnaden per fastighet utgör anslutningsavgiften 30 % och bidragsdelen 70 %.
Med en anslutningsavgift på 22 500 kr och bidrag med 52 500 kr blir det totalt 75 000 kr, inkl. moms
att ansluta varje bebodd fastighet för. Fritidshus som passeras av det optiska fibernätet får ansluta
sig för samma anslutningsavgift men får inte räknas in i projektet, vilket innebär att ingen bidragsdel
betalas ut för fritidshus.
För att kunna bygga ut nätet till denna kostnad kommer varje fastighetsägare att själv behöva gräva
och lägga ner rör på sin egen mark, från den passerande fiberoptiken fram till sin fastighet. Schaktet
som skall grävas skall vara 40 cm djup och minst 15 cm bred. Allt material som hör till anslutningen
ingår och levereras av entreprenören.
Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas för att vi dels ska tilldelas de sökta bidragen och få
möjlighet att påbörja utbyggnaden i respektive område:
•
•
•
•

Att minst 75 % av berörda hushåll med fast boende har undertecknat avtalet.
Att nödvändiga tillstånd har beviljats.
Att nödvändiga politiska beslut har fattats.
Att projektet är finansierat, antingen genom samverkan med andra aktörer eller
genom att byakraften svarar för delar av utbyggnaden.
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Områdesnät och ortsammanbitande nät
Områdesnät är det nät av fiberoptik som sammanbinder fastigheter i en by. Ett ortsammanbindande
nät är den fiberoptik som knyter ihop byar. Länsstyrelsen har meddelat att vi inte tillåts söka medel
hos Tillväxtverket för ortssammanbindande nät. Konsekvensen av detta blir att vi måste hitta andra
sätt att koppla ihop de områden/byar som ligger för långt ifrån varandra för att täckas av de 75 000
kr, inkl. moms som varje ansluten fastighet bidrar med.
I praktiken innebär det tre olika alternativ:
•
•
•

Med hjälp av moderna lösningar genom ”radiolänk”, kan man överbrygga ganska långa
avstånd till en lägre kostnad. Dagens teknik medger hög kapacitet även via radiolänk.
Att ”byakraften” rycker in och gräver vissa sträckor till självkostnadspris och att man får
ersättning för drivmedel etc.
Vi klarar inte av att bygga till alla områden vi ansökt bidrag för. Det minskar då även den
totala omfattningen av projektet bredbandsanslutning. Vi kan hoppas på att ytterligare
bidrag blir tillgängliga i ett senare skede i och med Regeringens nya bredbandsstrategi som
ställt ännu högra krav på tillgänglighet och kapacitet.

Planerad dragning av områdesnäten kommer i möjligaste mån att förläggas till vägområden och
utefter tomtgränser eller andra lämpliga områden i samråd med berörda Fastighetsägare. Om ni är
intresserade av att ansluta er till det fiberoptiska nätet, så ber vi er att underteckna bifogat avtal som
är bindande och skicka in det med det bifogade svarskuvert,
senast den 24 april.
Mer information hittar ni på http://www.arvidsjaurstadsnat.se

Bifogade handlingar:
- Avtal om anslutning av fastighet till Arvidsjaurstadsnät.
- Avtalsbekräftelse för anslutning till Arvidsjarstadsnät och markupplåtelse.
- Allmänna villkor.
- Svarskuvert

Arvidsjaur 2017-03-28

Glen Eriksson
Stadsnätschef
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Kontakta din lokala bank för bästa upplägg! ”Vi hjälper till att hitta den bästa
lösningen”

Storgatan 23 B, 933 32 Arvidsjaur, Växel 0960-412 30

Storgatan 23, 933 32 Arvidsjaur, Växel 0960-553 00

Storgatan 15 B, 933 32 Arvidsjaur, Växel 0771-23 00 23
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