AKFiber

2018-04-05

1. Medlemsavgifter
Hittills har medlemsavgifterna till AKFiber varit:
Vilande anslutning:
Kollektiv och öppen anslutning:

100 kr/år
300 kr/år

Förslag på medlemsavgifter 2018:
Vilande anslutning:
Kollektiv och öppen anslutning:

200 kr/år
600 kr/år

För kollektivt anslutna fördelas medlemsavgiften över året och faktureras tillsammans
med nätavgiften.
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2. Avgifter för efteranslutningar
AKFibers nät byggdes åren 2013 och 2014. Innan arbetet startades hade avtal
träffats med de fastighetsägare, som önskade anslutning (c:a 160 anslutningar).
Totalt kostade nätet c:a 4 Mkr att anlägga, dvs 25 000 kr/anslutning. Tre typer av
anslutning var möjliga: kollektiv anslutning till Comhems tjänster, öppet nät där
fastighetsägaren själv väljer tjänsteleverantör och vilande anslutning.
Kostnaden för dessa anslutningar var:
Kollektiv anslutning: 18 300 kr
Öppet nät:
23 100 kr
Vilande anslutning:
18 300 kr (+4 800 kr när nätet senare aktiveras)
Därutöver skulle fastighetsägaren delta i arbetet under tre dagar eller bekosta
motsvarande insats.
För att bygga nätet fick föreningen bidrag från stat och kommun på sammanlagt
641 355 kr (2 138 kr/anslutning) och från IP-Only har vi fått 4 800 kr i förskottsbetalad
näthyra för varje kollektiv anslutning.. Med bidragen följde en del villkor för hur nätet
skulle byggas och förvaltas de kommande 5 till 10 åren, bl a:

- Stamnät och utrustning, som betjänar flera anslutningar, får inte debiteras enskilda
fastigheter. Detsamma gäller t ex vägborrningar. För att täcka dessa kostnader
kan föreningen ta ut en grundavgift för efteranslutning, lika för alla.
- Fastigheterna skall bekosta ledningen från ett stamnät till fastigheten.
- Föreningen får inte neka en fastighet att anslutas.
- Kostnaden för efteranslutning skall vara skälig vilket anges till max 60-70 000 kr, i
undantagsfall 100 000 kr.
- Om föreningen inte uppfyller dessa villkor kan bidragen krävas tillbaka.
För två områden i Anga utan nuvarande anslutningar har kostnaden för att anlägga
stamnät uppskattats för fallen 0 resp 100% berg:
Anga Bendes (5 fastigheter):

0% berg: 45 870 kr.

100% berg: 111 870 kr.

Anga Hemmungs (9 fastigheter):

0% berg: 86 416 kr.

100% berg: 165 616 kr.

Förslag på efteranslutningspris:
En grundinsats på 28 000 kr minus näthyra för att få tillgång till nätet plus faktiska
kostnader för dragning av servisledning fram till tomtgräns med ett tak på 65 000 kr (i
extrema fall 100 000 kr) för den sammanlagda kostnaden. Arbetet startas först när
minst en anslutning är avtalad och grundinsatsen betald.
Anslutningar görs en gång per år.
Beslut om efteranslutningspris fattas av föreningsstämman varje år.

