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Bakgrund 

Under projektets gång har vi anslutit några ytterligare fastigheter efter projektet startats. 
Det fungerade väl, vi tog ut en extra kostnad för att hantera utökningen av projektets 
omfattning och det mer arbete som det medförde. Detta för att kompensera för det 
extraarbete som orsakades i föreningen. Dessa omkostnader har emellertid fallit inom 
ramen och villkoren för projektstödet. 

Projektet är nu avslutat och inrapporterat till Länsstyrelsen för slututbetalning av 
kvarvarande bidrag. Därmed utgår inga fler bidrag för att bygga nät för tillkommande 
fastigheter.  

Styrelsen har fått förfrågningar om anslutning till nätet och för den skull har ett förslag tagits 
fram för hur föreningen skall se på villkoren för ytterligare tillkommande anslutningar.  

Princip vid anslutning av nya medlemmar 
Styrelsen för GMF föreslår att man baserar modellen på projektets totala kostnader efter 
avräkning av bidragen det vill säga hela nätet som föreningen äger. Det innebär i praktiken 
att man som ny medlem blir delansvarig för kommande avskrivningar av nätets värde i 
balansräkningen. Grundsynen är att det inte får bli för kostsamt för nya medlemmar att 
ansluta sig till fibernätet. Ju fler medlemmar desto lägre kostnad för varje enskild medlem 
eftersom avskrivningen är fast och skall delas på samtliga medlemmar. Därutöver skall varje 
ny medlem stå för de kostnader som uppkommer för anslutning av den nya/e medlemmens 
fastighet.  

En förutsättning är naturligtvis att nya medlemmar ansöker om medlemskap, betalar 
gällande insats samt tecknar anslutningsavtal till föreningens ledningsnät. 

Vad kommer då en ny medlem att få bekosta?  

1. Erlägga gällande insats och årsavgift till föreningen. 
 

2. Genom medlemskapet i Gördalen-Mörkret fiberförening ekonomisk förening blir 
man delaktig i och ansvarig för avskrivningarna som kommer att löpa över en tid om 
25 år med start 1/7 2018. När det gäller redan gjorda avskrivningar skall styrelsen 
presentera vilka avskrivningar som gjorts och hur mycket varje ursprunglig medlems 
andel av avskrivningarna belöper sig på. Detta belopp skall nya medlemmar erlägga 
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med moms för att skapa rättvisa mellan alla medlemmar. Rent praktiskt bör detta 
belopp presenteras i samband med att bokslutet för året som den nya medlemmen 
träder in och faktureras, minskat med ev avskrivningar som nya/e medlemmen erlagt 
för inträdesåret, när bokslutet är fastställt. Det innebär att själva betalningen 
inkommer året efter inträdet, men skall bokföras på inträdesåret.  
 

3. Därutöver kommer man att få stå för samtliga kostnader för att dra fram fiber och 
ansluta till sin fastighet. Grävning fram till tomtgräns skall göras av föreningen, om 
inte annat överenskommits, så att samma krav på utförande skall göras som under 
projektet. Grävning från tomtgräns kan göras av fastighetsägare, men blåsning av 
fiber samt svetsning och installation görs av föreningen. Montage av fasadbox görs 
likaså av fastighetsägaren. Nya medlemmen står även för tillkommande kostnader 
för anslutning i nodhus samt dokumentation och ev inmätning. Det vill med andra 
ord säga att alla kostnader som härrör till den nya anslutningen. 
 

4. Projektledning för genomförandet debiteras den nya medlemmen till havda 
kostnader. Projektledningen med föreningens egna personal kommer att debiteras 
med 500 kr per timme ex moms. Tidsrapportering av upparbetade timmar följs upp 
av styrelsen. 
 
För kostnader under punkterna 2 – 5 utgår lagstadgad moms.  

Uppsamlingsheat 

Ifall flera nya medlemmar tillkommer under samma projekt fördelas upparbetade tider och 
installationskostnader lika mellan de tillkommande medlemmarna, dock med undantag för 
kostnader som är specifika för den enskilda fastigheten (exempelvis grävning från skåp till 
tomtgräns).  

Språngkostnader 

Sedan har vi frågan om tillkommande ”språngkostnader” som kan uppkomma ifall det 
saknas plats i skåp eller nodhus, vi måste blåsa in fler fibrer etc. Om/när denna situation 
uppkommer bör frågan skjutas till ett medlemsmöte för att avgöras hur kostnaden skall 
fördelas.  

Kostnadsuppskattning 

Ifall en potentiell ny medlem önskar en kostnadsuppskattning inför ev anslutning, kan våra 
projektledare göra en överslagsuppskattning, men arbetet för detta kommer att debiteras 
enligt föreningens taxa ovan. 
 


