Fiberföreningsläget i VG län
Fiberföreningars utveckling Västra Götaland 2007-2013
Projektbudget Msek Berörda hushåll Antal föreningar

•
•

2007-2011

Länsstyrelsen

66,7

2 700

2012

Länsstyrelsen

139,2

6 932

2013

Länsstyrelsen

380,2/190 stöd

2007-2013

VGR

17 670

108

39,4

1 895

65

625,5

29 197

173

Ca 40 Fiberföreningar ansökt om samråd hos Lst, av 173 beslutade
111 föreningar i kö – behov av ca 350 Msek i stödbudget.

Klardatum för samtliga föreningar 2014-12-31

Landsbygdsprogrammet
• Kostnader 2007- 2013 = Beslut 2013!
OBS:
• Grävning och KO-avtal senaste klardatum:
2014-12-31
• Klardatum 2014-12-31 betyder:
Betala fakturor och göra slutrapport före 2015-03-31
• 2014 – Inget beslut = inga stödberättigade kostnader

Tidsplan 2014
April 2014
• Regeringens budgetförslag skickat till EUKommissionen om 32,4 miljarder för 2014-2020

September 2014
• Landsbygdsprogrammet förväntas vara klart att
söka stöd ur

Januari 2015
• Enligt Jordbruksverket kan Lst börja handlägga
ansökningar

Nya LP 2014-2020
• Nationella urvalskriterier
• Kompletta ansökningar
• E-ansökan
• 111 föreningar på väntelistan 2013.12.31 =
behov ca 350 Msek
• Förmodad budget ca 520 Msek/7 år, beslut
från EU-Kommissionen inom ett halvår

Projektstöd till bredband
Stödberättigade kostnader = ca 30-35 % av totalkostnad
Grundkrav – Ingen marknadsaktör finansierar
bredbandsutbyggnaden, ingen överlåtelse av
infrastrukturen under projekttiden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upphandlingskostnader (för stöd över 200.000 € = ca 1,6 MSEK)
Projektering med samrådshandlingar
Grävning/Plöjning/Borrning/Tryckning
Material till färdigställande av nät (utom fiberrelaterat)
Batteribackup, elanslutning med 3-faskontakt
Nodhus, brunnar
Inmätning
Dokumentation
Lantmäterikostnad

Skatteverket medger ROT-avdrag från tomtgräns och in.
Affärsmodell med momsplikt medger momsavdrag på kostnaderna

Vad göra under tiden
• Förprojektera, grovt, på egen hand
• Google Maps, Earth, RALA har bra karttjänst
• Marknadsföra till medlemmar – nytta med fiber
• LRF kommungrupper bra kontaktnät
• Ordna möten med andra föreningar lokalt/regionalt
• Förbereda markavtal för samråd och
Lantmäteriförrättning åt föreningen
• Göra preliminärt budgetunderlag
• Läsa på om upphandling och förfrågningsunderlag
skriftliga anbud vs vanliga offerter

Samråd Naturvård Lst
Hjälpmedel till föreningar:
• Web Gis
• Instruktioner på websida
• Kontaktperson

Projektstöd till bredband utbetalningsunderlag
• Upphandling enligt principerna i
LOU
• Annonsunderlag digital nationell
databas
• Anbudsöppningsprotokollen
• Anbudsförfrågningsunderlagen
• Viktning/utvärderingsunderlag
• Avtalen som tecknats
• Likabehandlingsintyg
• Dimensioneringsintyg
• 284.000 kostnadsgräns för ej
upphandlat
• Betalningsbevis ”historisk
händelse”

• Uppdaterat momsregbevis
• Uppdaterad firmatecknare o reg
bevis
• Förfrågningsunderlagen och
avtalen innehåller efterfrågade
texter – se vår broschyr på
hemsidan
• Ansök ofta om utbet – stora
ärenden tar tid

Bredbandsprocessen på
Länsstyrelsen
• 4 sakenheter inblandade, Naturvård-Vattenvård-Kulturmiljö
och Landsbygd
• Projektgrupp bildats för att korta och effektivisera
handläggningen (En-väg-in)
• Särskild hemsida under Naturvård för Samråd
• 6 nya handläggare på Utbetalning Projektstöd
• 2 nya handläggare på Kultur/Miljö-samråd
• Lantmäteriet har nu 8 handläggare för fiberföreningar genom
samarbete med Lst

