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Dagordning för kvällen

� Återblick och hur långt har projektet kommit
� Vad återstår innan vi är helt klara?
� Drift och skötsel av avloppsnätet (Johan)
� Information om bredbandet (Jerker)
� Mer info om bredbandet
� Ekonomi
� Vad händer nu och i framtiden?
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Återblick 2010… 
Varför startade vi det här projektet?

� Många avlopp utan riktig rening => inte godkänt!
� Kommunalt avlopp är bäst för miljön och ett 

mer långsiktigt hållbart alternativ
� Inget riktigt bredband => endast ADSL via 

kopparnätet med dålig hastighet på internet
� Telefon via kopparnätet, 

men hur länge till?
� Mobil täckning?
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Projektplan: Hur långt har vi kommit?
� Upptagning av medlemmar
� Förstudie, projektering och förfrågningsunderlag 
� Bidragsansökningar
� Avtal, ledningsrätt, tillstånd/dispens
� Upphandling av entreprenör (totalentreprenad)
� Ansökan om kommunal borgen och banklån 
� Detaljprojektering 
� Genomförande av entreprenad
� Tecknande av medlemslån
� Driftsättning avlopp 
� Slutbesiktning
� Fiberblåsning



Hur lång tid har det tagit?
Idé och 

projektstart 
jan 2010

Ekonomisk 
förening bildas

dec 2010

Förstudie, 
projektering

2011

Upphandling 
jan 2012

Grävstart
aug 2012

Avlopp klart
hösten 2013!

Teckna avtal 
avseende fiber

Fiber klart 
2014 Driftsfas
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Vad har vi gjort?
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� Samtliga 4,5 mil avloppsledningar nedlagda
� 3 mellanpumpstationer inkopplade
� 110 pumpbrunnar installerade och klara!
� Klart koppla på avloppet! (ca 50% inkopplade)
� Nästan 10 mil tomslang för fiber nedlagd!
� 3 vattenledningar
� Ett antal elledningar nu markförlagda
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Vad kvarstår?
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� Slutbesiktning av Barkins arbete i måndags
� En del återställning
� Några backventiler och spolbrunnar

� Drift och underhåll avloppet
� Teckna avtal avseende fiber
� Fiberbrunnar och –skåp
� Inblåsning av fiber
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Vad behöver vi alla göra?

� Ni om ännu inte kopplat på avloppet 
– Gör det! 

� Meddela oss när ni kopplat på!
� Om inkoppling dröjer – spola vatten!
� Indragning av tomslang för 

fiber in i hus.
� Skicka ”färdiganmälan” till 

Lidköping Bredband.
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Information om drift av avloppet

Johan Palm,
Skandinavisk kommunalteknik
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Hur ska jag sköta mitt avlopp?

� Vad ska jag göra om lampan lyser?
� Felsöka själv
� Ring din områdesansvarige
� Reservpumpar finns (2 st)
� Håll uppsikt på mellanpumpstationerna!
� På sikt kommer vi att ha någon driftsansvarig. 

Återkommer med information om detta
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Jerker Jonsson, kundingenjör, 
Lidköpings Bredband

Information om bredbandsinstallation 
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Avtal avseende fiber

� Inget avtal med Lidköpings Bredband (LB)
� Varför? 
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Avtal avseende fiber - bakgrund

� Vi har lagt ned tomslang till för ca 4 MSEK
� Såg två alternativ: 

� Äga och drifta nätet själva 
� Skänka bort till Lidköping Bredband (LB) och få del av stadsnät samt 

slippa drift och underhåll? 

� Vi valde i första hand LB
� Process med avtalen sedan drygt ett år och i somras var 

vi nästan överens…
� Nu fattas endast en leveransgaranti som garanterar att vi 

får tillgång till det öppna stadsnätet till marknadsmässiga 
villkor under anläggningens ekonomiska livslängd
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Worst Case Scenario

� Vi skänker bort vårt nät till LB
� Lidköpings Bredband bolagiseras (LB AB)
� LB AB säljs till EQT, Telia eller någon annan
� Investeraren måste få hem investeringen, 

kostnaden läggs på abonnenterna
� Om nätet på landsbygden inte är lönsamt 

läggs det ned (jämför med kopparnätet idag)
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Är det rimligt att vi skänker bort vårt nät utan att få 
tillgång till ett öppet nät med flera tjänsteleverantörer?
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Nuläge - Avtal avseende fiber

� Inget avtal med Lidköpings Bredband (LB)
� Ingen leveransgaranti inskriven i avtalsförslag
� Möte och skrivelse till Samhällsbyggnad
� Beslut fattas i teknisk servicenämnd 16 dec 
� Vi tittar just nu på andra, liknande, alternativ
� Tidplan osäker => Vi jobbar så snabbt vi kan!
� Säg inte upp teleavtal osv innan vi vet mer!
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Ekonomi

� Budgeten för projektet håller! 
� Inga stora tillägg jämfört med anbud.
� Några utgifter kvarstår (bl a skåp och brunnar 

för fiber)
� Några intäkter (el, vatten, fiber) kvarstår
� Del av bredbandsbidraget ännu ej utbetalt
� Några få lånehandlingar och inbetalningar av 

lång kvarstår, men i stort ser det bra ut!
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Ekonomisk sammanställning

Intäkter

Medlemmar: 13,9 MSEK
Bidrag: 1,6 MSEK
Samförläggning: 0,5 MSEK

Utgifter

Anbud: 14 MSEK
Oförutsett mm: 2 MSEK
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Vad kostar projektet?

� Anbudssumman:  14 MSEK (exklusive moms) 
� Tillkommande förutsedda och oförutsedda kostnader: 2 MSEK
� Intäkter samförläggning el och vatten: 0,5 MSEK
� Erhållet bidrag Bredband: 1,6 MSEK exkl moms
� Intäkter medlemmar: 13.9 MSEK

Kostnad/fastighet till 

föreningen

Anslutningsavgift 

Avlopp till kommunen

Anslutningsavgift

Fiber till LB

120 000 kr exkl moms 17 280 kr inkl moms
9 400 kr inkl moms + 
2 500 kr inkl moms för 
box

Inklusive pump
Under förutsättning att 
kommunen bestämmer 
anslutningspunkter

Under förutsättning 
att vi skänker nätet till 
Lidköpings bredband



Kommande fakturor från föreningen

� Engångsavgifter: 
� Anslutningsavgift till kommunen: 17 280 kr
� Kostnad för inblåsning fiber: 9 400 kr (om vi kommer 

överens med Lidköping Bredband)
� Mediebox: 2 500 kr inkl moms
� Ev anslutningsavgift TV: 1 400 kr inkl moms

� Årliga avgifter: 
� Avgift till föreningen: 1000 kr inkl moms (beslutades på 

årsstämman)
� Brukningsavgift för avlopp: 2 148 kr/år för 2013 (höjs 

sannolikt med 8% till 2014)
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Vad händer i framtiden?

� Föreningen fortlever för f a för avloppets skull 
� => Vi kommer ju fortfarande att äga och 

ansvara för vårt gemensamma avloppsnät 
och pumpbrunnar!

� Nätet måste driftas och underhållas!
� Fiberdelen beror på avtalet med LB
� Ledningskollen
� Styrelse och årsstämma varje år
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Information om projektet

� Årsstämma i vår –
kallelse på hemsidan 
och i NLT

� Områdesansvariga
� Hemsida uppdateras 

regelbundet: 
www.fiberochavlopp.se
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