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Dalamodellen –
I Dalarna bor vi i byar
Det behövs ett ortsammanbindande nät för att nå
företagen i Dalarna 100 + 100 Mkr

Stadsnät/teleoperatör
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Landsbygdsprogrammet
• 50% stöd
• Ansökning före 31 maj (kan göras redan nu – mina
sidor jordbruksverket.se)
• Beslut Idigast september 2015
• Möjlighet aL sälja nätet även innan 5 år.

– Investeringen ska inte ändras fysiskt.
– Investeringen ska användas för samma ändamål som
avsågs från början.
– Det får inte uppstå någon felakIg förmån för eL företag
eller eL oﬀentligt organ, Ill exempel eL kommunalt bolag,
som följd av ägarbytet
– aﬀären ska annonseras enligt samma villkor som gäller för
upphandlingar som genomförs inom projektet

Stödbara kostnader
•
•
•
•
•

projektering av bredbandsnätet
anläggningsarbeten
material
dokumentaIon av bredbandsnätet
administraIon av projektet

Icke stödbara kostnader
• Inköp och installaIon av akIv utrustning (den elektroniska
utrustningen som skapar signalen i bredbandsnäten)
• Inköp eller hyra av beﬁntlig passiv infrastruktur
• AvgiVer och ersäLningar för markintrång
• AvgiV för inskrivning av markupplåtelseavtal i
FasIghetsregistrets inskrivningsdel*
• FörräLningskostnader för aL bilda
gemensamhetsanläggning*
• Mat och annan förtäring
• Indirekta kostnader så som overheadkostnader
• Moms som du kan dra av
• Skuldräntor

Varför "bara" 50%
•
•

•
•
•

Tidigare ﬁck företag 50% stöd vid utbyggnad. Nu får vi inte skilja på
företag och byalag.
SyVet med bredbandsstödet är aL utjämna skillnaden mellan stad och
landsbygd. Kostnaden för anslutning av en villa inom kommersiella
områden är 16 tkr - 25 tkr. SniLkostnaden för utbyggnad i förra
perioden var 30 tkr, vilket med 50% bidrag ger en anslutningskostnad på
15 tkr.
En högre stödprocent skulle hämma utbyggnad på rent kommersiella
grunder, vilket även har skeL på ﬂera håll i Dalarna under föregående
stödperiod.
Med 50% uppmuntras byalagen aL bidra med dagsverken och på andra
säL aL minska totalkostnaden vilket gynnar såväl byn som Dalarna i stort
eVersom pengarna räcker längre.
De medel som är Illdelade räcker inte för aL förse alla Dalarnas byar med
bredband och 80 Mkr räcker, med 50% stöd, Ill 5300 hushåll och med
70% stöd Ill 3800 hushåll.

PoängsäLning
•

•

•

•

1 poäng: Tätort med mellan 501 och 1000 invånare ingår i projektet
2 poäng: Tätort med mellan 201 och 500 invånare ingår i projektet
4 poäng: Ingen tätort med mer än 200 invånare ingår i projektet.
+1 poäng: Det ﬁnns minst en servicepunkt för kommersiell eller oﬀentlig service
som kommer aL anslutas Ill nätet
Viktning: 30
1 poäng: 50–74 % anslutna inom avgränsat område för projektet
3 poäng: 75–84 % anslutna inom avgränsat område för projektet
5 poäng: 85 % eller ﬂer anslutna inom avgränsat område för projektet
Viktning: 35
2 poäng: 20–49 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
3 poäng: 50–99 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
4 poäng: 100–199 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
5 poäng: Minst 200 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
Viktning: 25
+1 poäng: Det ﬁnns en ﬁnansieringsplan som tryggar likviditeten för hela projektet
+1 poäng: Det ﬁnns en projektledare utsedd för projektet
+1 poäng: Det ﬁnns en ekonomiansvarig utsedd för projektet
+1 poäng: Det ﬁnns en upphandlingskunnig utsedd
+1 poäng: Det ﬁnns en person med relevant teknisk kunskap utsedd för projektet
Viktning: 10

Upphandling
Följande delar ska du allId upphandla enligt beskrivningen ovan:
• den operatör som ska installera den akIva utrustningen och driVsäLa nätet
• den som ska sköta underhåll och driV av den passiva infrastrukturen
Du ska upphandla den som installerar den akIva utrustningen och driVsäLer nätet,
det vill säga skapar signalen i nätet, om du inte är en operatör som kan göra det själv.
Samma sak gäller om du kan sköta det fysiska underhållet av nätet själv. Ska du inte
sköta det själv kan du upphandla dem var för sig eller Illsammans.
Följande delar behöver du inte upphandla enligt beskrivningen ovan, om de
undersIger 505 800 kronor vardera:
• projektering som kostnadsberäkning, Illståndsansökningar
• anläggningsarbeten så som grävning
• material som rör och ﬁberkablar
• dokumentaIon som besiktning och inmätning var nätet går
• administraIon, projektledning och ekonomiadministraIon

Täckningskollen.se

På väg mot Grangärdes Hästberg

