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NYHETSBREV 

 

NU GRÄVS FÖR STAMNÄTET 
 

Grävningen för Sunne kommuns stamnät för fiber har 

nu börjat. Första etappen är till Västerrottna och 

Ransbysättern som har fått tillräckligt med 

anslutningsavtal för att börja sina områdesnät. Enligt 

deras planer kommer de att ha fiberuppkoppling innan 

årets slut. 

Kommunens stamnät byggs sedan ut i den takt som de 

olika föreningarna får ihop tillräckligt med medlemmar 

för sina områdesnät. 

Kommunens IT-enhet tillsammans med samtliga 

fiberföreningar i kommunen håller på med en 

upphandling av kommunikationsoperatör, dvs det 

företag som ska se till att tjänsteleverantörer kan 

leverera sina tjänster till oss abonnenter. 

Förhoppningsvis är den upphandlingen klar inom en 

månad. Vi får återkomma med mer information då.  

Kostnad för inkoppling 
Det är   många faktorer som påverkar hur stor 

kostnaden för fiberinstallationen kommer att bli. 

 Främst beror det på hur många som ansluter 
sin fastighet till vårt områdesnät 

 Projekteringen kommer att visa hur många 
meter vårt områdesnät blir och hur det ska 
dras. 

 Upphandling av entreprenör för grävning och 
kanalisation är det största kostnaden 

 Eventuella kostnader till kommunkations-
operatören får vi när upphandlingen är klar. 

 Kostnad för anslutning till Sunne kommuns 
stamnät vet vi, 2.600:- per ansluten fastighet. 

 Vi vet också att vi får bidrag från PTS och 
Jordbruksverket med 6.000:- per anslutning. 

 

Därför är det väldigt svårt at idag säga exakt hur 
mycket det kommer att kosta i anslutningsavgift, men 
det finns idag inget som tyder på att våra tidigare 
antaganden på 16.000:- per anslutning inte ska hålla. 
 

Hur går det för oss? 
Vi är idag nästan 85 medlemmar så vi måste fortsätta 

att alla hjälpas åt att prata med grannar och få dem 

intresserade av att bli medlemmar. Om de har frågor 

så kontakta oss på info@rottnerosfiber.se så ska vi 

försöka besvara dem. 

Vi behöver vara ca 120 medlemmar för att kunna 

börja projektera, om var och en kan värva var sin 

granne så är vi i mål. 

Det är flera företag som är medlemmar bl.a. Rottneros 

Bruk, Sunne Hotell och Camping, Ski Sunne, LBC 

Wetab, Färdig Betong m.fl. 

Lite statistik, (antalet möjliga medlemmar i området är 

baserat på de som är fastboende). 

 

Område % medlemmar 

i området

Bråsstorp 43%

Ed 7%

Villastaden 18%

Gräsmarksvägen 41%

Öjervik 23%
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