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Riktlinjer för ekonomisk ersättning till fiberföreningar
Bakgrund
Bredbandsstrategin för Marks kommun, fastställd av
kommunfullmäktige den 21 mars 2013 § 30, har en vision om att 90
% av kommunens invånare ska ha möjlighet att ansluta sig via fiber
år 2020.
Av bredbandsstrategin framgår att Marks kommun har som mål att
leva upp till regeringens och Västra Götalandsregionens
bredbandsmål. Den effekt som regeringen ser att utbyggnaden av den
elektroniska kommunikationsplattformen kan ge i form av ökad
konkurrenskraft och hållbar utveckling, är något som också Marks
kommun ser ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Visionen är att ge
kommuninvånarna lika bra eller bättre förutsättningar, än de som idag
ges till kommuninvånarna i tätorter och storstadskommuner där
marknaden har ett ekonomiskt incitament att själva driva
bredbandsutbyggnaden.
Enligt bredbandsstrategin ska kommunen agera som en samordnande
kraft och rådgivande funktion i arbetet med utbyggnaden av
bredbandsnätet. För att påskynda och uppmuntra utbyggnaden av
fibernät för bredbandsanslutning ska kommunen stödja och stimulera
bildandet av fiberföreningar och byalag.
Utifrån kommunens perspektiv är det optimalt om marknadens
kommersiella aktörer står för bredbandsutbyggnaden. Modellen med
att enskilda kommuninvånare går samman och skapar fiberföreningar
har visat sig vara ett effektivt alternativ där marknadens kommersiella
aktörer inte agerar.

Syfte
Syftet med riktlinjerna är att ange när det finns grund för kommunen
att utge ekonomisk ersättning till fiberföreningar. Riktlinjerna utgår
från kommunens bredbandsstrategi för att uppnå möjlighet till
bredbandsanslutning för kommunens invånare i enlighet med
regeringens och Västra Götalandsregionens bredbandsmål.

Förhållningssätt
Den utbyggnad som genomförs av kommersiella aktörer och
fiberföreningar i kommunen erbjuder möjlighet till
bredbandsanslutning för en stor andel av kommunens invånare.
Samtidigt finns det fastigheter som inte hör till område där
kommersiella aktörer agerar och som inte har en naturlig koppling till
en fiberförening. Risk finns att dessa fastigheter hamnar i ett isolerat
område utan bredbandstäckning.
I sådana fall kan kommunen, genom ekonomisk ersättning främja
fiberföreningar i samverkan och även få fler anslutna till
fiberföreningar.
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Genom sammankoppling av föreningarnas fibernät till fibernätet inom
andra fiberföreningar minskar risken för framtida isolerade områden
utan bredbandstäckning i kommunen. Genom sammankoppling av
fibernät kan fiberföreningar dessutom gå samman och samverka kring
upphandling gentemot operatörer vilket understödjer att
fiberföreningar blir attraktivare att ansluta sig till och ekonomiskt
hållbara över tid.
I de fall fastighet ligger för långt ifrån en fiberförenings
upptagningsområde för att vara motiverat inom fiberföreningen att
ansluta den fastigheten, kan kommunen understödja en sådan
anslutning genom att bidra till den högre anslutningskostnaden för
fastigheten i syftet att ge fler fastigheter möjlighet att tillhöra en
fiberförening.

Kriterier
För att främja fiberföreningar i samverkan och för att få fler anslutna
till fiberföreningar kan kommunen ge ekonomisk ersättning enligt
något av kriterierna nedan.
1. För åtgärder som på ett effektivt sätt sammankopplar
fiberföreningar med varandra. Ekonomisk ersättning kan utgå
motsvarande 50 % av redovisad faktisk kostnad. Fiberföreningar
ska för att få ekonomisk ersättning tillsammans finansiera
åtgärderna i motsvarande utsträckning som kommunen
finansierar.
2. För åtgärder som innebär att fastigheter ansluts till
fiberföreningsnät och att risken för framtida isolerat område utan
bredbandstäckning därigenom undanröjs.
Fastigheter som ligger utanför fiberförenings område kan ansöka
via fiberförening om ersättning för den del av
anslutningskostnaden som överstiger övriga medlemmars
anslutningsavgift som inte ligger mer än 2 år tillbaka i tiden.
Förutsättning för att ekonomisk ersättning ska kunna utgå är att det
är till åtgärder som bedöms vara ekonomiskt försvarbara. Varje åtgärd
bedöms individuellt med hänsyn till de särskilda omständigheter och
förhållanden som råder i det enskilda ärendet.
För att ansökan om ekonomisk ersättning ska bli aktuell att överväga
ska sökanden redovisa:
-

kartmaterial,

-

antal fastigheter som kommer att anslutas på sökt sträckning,

-

kalkylerad kostnad,

-

anslutningsavgift för övriga medlemmar de senaste 2 åren
(gäller vid kriterium 2), och
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-

om det är aktuellt att samverka kring fibernät med annan
fiberförening anges kontaktperson för den fiberföreningen.

