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Extra föreningsstämma om fiberkabel 
Svensk Infrastruktur ifrågasatt som leverantör 
 
 
Detta har hänt: 
För ett år sedan, vid senaste årsstämman, fick styrelsen i uppdrag att tillsätta en 
arbetsgrupp för att se över Com Hem-avtalet och titta på framtida alternativ. 
För knappt ett år sedan kom Svensk Infrastruktur med ett erbjudande riktat direkt till 
varje husägare. Och som innebär att SI står som ägare samt beslutsfattare i allt som rör 
fibernätet. 
 
Sedan dess har arbetsgruppen tagit fram ett underlag som visar att det finns ett antal 
leverantörer på marknaden som erbjuder fibernät till samma eller lägre kostnader än SI. Och 
kanske viktigast av allt: att samfälligheten äger nätet och har full kontroll över utnyttjandet, 
vilka tjänster som ska finnas samt den framtida förvaltningen och vidareutvecklingen. 
 
Arbetsgruppen har också granskat SI:s förslag. 
 
Svensk Infrastrukturs bearbetning av medlemmarna i samfälligheten är inget styrelsen kunnat 
förhindra eftersom det rör sig om enskilda avtal. Däremot blev det en styrelsefråga när det 
visade sig att SI:s fiberkablar skulle dras på samfällighetens mark. Det betyder nämligen att 
ett markavtal måste slutas med samfälligheten.  
 
SI saknar för närvarande grävningstillstånd. 
 
Arbetsgruppen har även informerats av Upplands Väsby kommun om att SI för närvarande 
inte får grävningstillstånd då man trots upprepade uppmaningar inte åtgärdat kommunens 
anmärkningar på grävningsarbeten. Detta kan påverka SI:s möjligheter att genomföra arbetet 
inom rimlig tid. Redan nu kräver SI i sitt avtal 2 år för att genomföra arbetet vilket 
arbetsgruppen anser vara en besvärande lång tid. Även om SI löser sina problem med 
kommunen kan dessa även uppstå när man gräver på samfällighetens mark. 
 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt den information som redovisas på följande sidor 
rekommenderar styrelsen föreningsmötet att rösta för att avvisa Svensk Infrastrukturs 
erbjudande och inte upplåta samfälld mark för grävning.  
 
Vid det nu utlysta föreningsmötet skall vi ta ställning till frågan: 
”Skall styrelsen teckna markavtal med Svensk Infrastruktur? 
  
NEJ, vilket innebär att arbetet fortsätter med att titta på fiber alternativ. Väljs detta alternativ 
faller tidigare lagda beställningar till Svensk Infrastruktur i enlighet med bestämmelse i 
avtalet. På den ordinarie stämman i mars kommer vi att presentera hur arbetet fortskrider. 
 
JA, vilket innebär att ett markavtal skall tas fram med Svensk Infrastruktur 
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Vi hoppas att detta informationsbrev besvara flertalet av dina frågor, men det blir även tid för 
frågor på stämman 

Få fördelar och många nackdelar med SI:s förslag 
 

Svensk Infrastrukturs erbjudande: SI äger fibernätet 
 
Fördelar 

• Endast en part som tar ansvar för hela processen. 

• S.k. ” öppet nät” ur aspekten att en kommunikationsoperatör (Zitius) tillhandahåller att 
antal tjänsteleverantörer som den enskilde fastighetsägaren kan välja bland. 

• Bra ”nettopris” efter ROT-avdrag och gratis bredband (3år) 

Nackdelar 

• SI äger fibernätet fram till tomtgräns (alltså även det som går över samfällighetens 
mark) 

• SI har rätt att ha 24 mån på sig till färdig leverans (från orderbekräftelse) 
Fastighetsägaren är bunden av avtalet under den tiden. 

• Val av Kommunikationsoperatör styrs av SI. 
• Gratis bredband under 3 år gäller den av SI valda tjänsteleverantören  

• Anslutningskostnaden utan ROT-avdrag och rabatter lika eller högre än alternativa 
lösningar där samfälligheten dessutom äger nätet. 

• Tveksamheter till SI:s agerande och ekonomiska ställning. (Högsta riskklass enl. UC) 

• SI får f.n. inga ytterligare grävningstillstånd i UV-kommun p.g.a. att man efter 
upprepade uppmaningar inte åtgärdat kommunens anmärkningar på grävningsarbetet. 

• Medlemmar har fått olika information om beräkning och tillämpning av ROT-avdrag. 
Underlaget för schablonberäkningen är ytterst tveksamt då en oproportionell t stor del 
av totalkostnaden betraktas som ROT-berättigad. Risk kan finnas att upplägget ej 
godkänns av skattemyndigheten (inget förhandsgodkännande finns som SI påstår). 

 
 

Alternativa fiberlösningar: Samfälligheten äger fibernätet  
 

Fördelar 

• Föreningen har då vi äger nätet möjlighet att fritt välja kommunikationsoperatör och 
teckna korta (3-5år) avtal. Och därmed kunna anpassa tjänsteutbudet till den framtida 
utveckling som sker avseende nya och utökade tjänster. Och därmed få en större 
”öppenhet” än i SI alternativet. 

• Vi kan välja olika förläggningsalternativ - vindar eller markförläggning. 
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Vindsalternativet ger en lägre förläggningskostnad men kräver tillgänglighet till 
vindarna vid installation. 

• Tillsammans med Norra har vi tagit in fyra offerter på markförläggning och två på 
vindsalternativ samt fyra kommunikationsoperatörer och även fått positivt besked från 
Zitius. 
Bruttokostnaden för installationen vid 80 % anslutningsgrad (exklusive  ROT-avdrag 
och ev. rabatter) är lika eller lägre jämfört med motsvarande kostnad för SI-
alternativet  där  SI dessutom äger nätet. 

• Installationskostnaden blir proportionellt billigare vid högre anslutningsgrad än 80 %. 
• Möjlighet finns att få ROT-avdrag för det faktiska arbetet på respektive tomt eller 

vind. 

• Möjlighet att få rabatterade tjänster t.ex. bredband. 

Nackdelar  

• Installationskostnaden blir proportionellt dyrare om anslutningsgraden 
underskrider 80% 

• Kräver mer arbete av styrelsen initialt med att upphandla fibernätet och få det första 
avtalet på plats.  Sedan krävs ett visst arbete vid ev. byte av kommunikationsoperatör. 

• Föreningen tar ett lån på 10-15 år samt fakturerar medlemmarna halvårs- eller 
helårsvis. 

• Förmodligen behov av ny förrättning (Lantmäteriet) 

 

Kort repetition inför mötet 

Styrelsen fick vid senaste årsstämman i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över 
Com Hem-avtalet och titta på eventuella framtida alternativ. 

Arbetsgruppens arbete inleddes med att omförhandla Com Hem-avtalet till ett 2-års avtal med 
början 2012-01-01. I och med detta finns det god tid att undersöka och föreslå ev. alternativ 
till fortsatt TV- och bredbandsanslutning.  Tidigast vid ordinarie stämma 2012 eller senast 
2013.  

SI uppdykande och bearbetning av våra medlemmar är inget styrelsen har möjlighet att 
förhindra just för att upplägget baseras på avtal med enskilda medlemmar. När det senare stod 
klart att fiberkablarna (som ägs av SI) skulle förläggas på samfällighetens mark blev det en 
angelägenhet för styrelsen eftersom SI måste teckna ett markavtal med samfälligheten. 

P.g.a. av det stora antalet som visat intresse för SI:s erbjudande har styrelsen beslutat kalla till 
extrastämma för att medlemmarna skall ta ställning till om styrelsen skall få teckna markavtal 
med SI. 

Ett stämmobeslut med minst 2/3 majoritet krävs för bifall att teckna avtal. 
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Arbetsgruppens redovisning 

Gruppen har ett nära samarbetar med Norra Samfälligheten när det gäller att jämföra olika 
leverantörer. I Norra tog man, vid en extrastämma i januari, beslutat att inte gå vidare med SI. 

Vi kan konstatera att utvecklingen går snabbt både när det gäller nya förbättrade tjänster och 
kravet på kapacitet (bandbredd). 

Det finns också betydligt fler aktörer på marknaden nu än för fem år sedan, när vi senast upp- 
graderade vårt kabel-TV-nät, som är intresserade att offerera fiberinstallation, tillhandahålla 
innehållstjänster eller både och. 
Eftersom det händer så mycket bör vi ha så stor handlingsfrihet som möjligt (givetvis till ett 
rimligt pris) Efter att ha varit i kontakt med ett flertal aktörer på marknaden har vi identifierat 
de två viktigaste förutsättningarna: 
 

1. Satsa på fibernät. 
2. Föreningen skall själv ha kontroll över fibernätet (det vill säga normalt äga det). 

 
SI:s förslag uppfyller inte punkt nr 2 och vi har hittat ett flertal alternativ som uppfyller båda 
kraven till motsvarande kostnad.  
 
 
Nuvarande kabel-TV-nät 

Fibernätet från Svensk Infrastruktur baseras på individuell anslutning till skillnad från Kabel-
TV-nätet som drivs som en gemensamhetsanläggning av samfälligheten enligt Lantmäteriets 
förrättningsbeslut 1998. 

Det innebär att samfälligheten är skyldig att upprätthålla tillgång till minimum SVT:s kanaler 
(s.k. must-carry utbudet). Det sker idag genom avtalet med Com Hem.  

De fastigheter som är registrerade som delägare i gemensamhetsanläggningen betalar avgift 
till samfälligheten. 

Om medlemmarna inte önskar behålla (betala för) nuvarande Kabel-TV-nät, efter utgången av 
det förnyade 2-årsavtalet, måste ansökan om omprövning göras hos Lantmäteriet. Ansökan 
kan göras av samfälligheten eller enskild medlem. En ny förrättning kommer att göras som tar 
hänsyn till den enskilde medlemmens intressen. Bl.a. tittar man på de alternativ som finns till 
motsvarande kostnad. 

Som exempel på individuella alternativ för dom som inte vill ha fiberanslutning kan nämnas 
uppkoppling via t.ex. telefonledningen (ADSL) eller marknätet (Boxer) för både bredband, 
telefoni och TV. 


