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Styrelsens förslag till årsstämman 2020-06-27 angående slutfinansieringen av 
investeringen i fibernätet 

	
Bakgrund	
Harö Bredband har tillsammans med fiberföreningarna på Nämdö, Runmarö och Ornö bildat Stockholms 
Skärgårdsnät AB (nedan Bolaget). Bolaget har erhållit bidrag (maximalt 57,5 Mkr) för byggnation av ett 
gemensamt fibernät inom våra definierade geografiska områden från Harö ner till Ornö.  

Projektet har pågått under drygt 3 år och byggnationen befinner sig nu i slutfasen där merparten av 
återstående arbete sker på Ornö och Nämdö. På Harö pågår idag efteranslutningar av nya medlemmar och 
färdigställanden av några få kundinstallationer samt två mindre omdragningar av nätet som kommer att 
slutföras under sommaren.  

Projektet var ursprungligen planerat att slutföras vid årsskiftet 2019–2020. Orsakerna till förseningen har bl a 
varit stormen Alfrida, svår terräng och framförallt samförläggningsprojekt med Vattenfall, både för grävd och 
lufthängd kanalisation där Vattenfall försenat och fördyrat arbetet. Kvarvarande arbeten i Harös del av nätet 
skall vara klara till 31/7 2020. För Harös del har den stora merparten av medlemmarna haft fungerande 
anslutningar redan under sensommaren och hösten 2019. 

Detta förslag beskriver hur styrelsen anser att vi ska hantera föreningens framtida finansieringsbehov. Under 
tidigare årsstämmor på Harö Bredband har vi beskrivit olika målbilder och nu när vi närmar oss slutet på 
projektet kan vi beräkna detta finansieringsbehov med tillräckligt stor säkerhet för att kunna komma med detta 
förslag.  

Vid tidigare stämma har styrelsen fått mandat att teckna en checkkredit för likviditetsbehovet under 
byggnationstiden. Denna checkkredit kommer avvecklas i samband med att projektet avslutas.  
 

Finansieringsmodell	
För finansieringen av projektet täcks 60% av kostnaderna av EU-bidrag och föreningens medlemmar 
ställer upp med 40%. Det 60-procentiga bidraget går till Bolaget och de resterande 40% lånar föreningarna ut 
till Bolaget. 

Föreningen tar in medlemmar och ser till att genom de medel som man får in via medlemsinsatser och 
anslutningsavgifter låna ut pengar till Bolaget för att bygga fibernätet. De årliga nätavgifter som sedan tas ut av 
medlemmarna används till drift, underhåll och avskrivningar på nätet. 

Sammantaget har den medlem som var med ifrån början idag bidraget med 25 000 kr i medlemsinsats samt 
3000 kr (inkl moms) i anslutningsavgift. De medlemmar som är sent anslutna får själv stå för merkostnaden för 
installation genom en anpassad anslutningsavgift.  

Föreningens stadgar medger en medlemsinsats på maximalt 30 000 kr och i vår kommunikation från början av 
projektet hade vi som mål att en anslutning inte ska kosta mer än 30 000 kr för de medlemmar som var med 
från början. Och det ser idag ut som att vi ska klara detta. 
 

Finansieringsbehov	
Projektets grundförutsättning i enlighet med direktiven från Jordbruksverket är att dimensionera fibernätet för 
att kunna ansluta alla fastigheter inom området. Inom Harös område finns cirka 350 fastigheter och i våra 
kalkyler har vi utgått ifrån minst 50% anslutning. Idag har vi en anslutningsgrad på 53%.  

Föreningen har per 1 juni i år 184 medlemmar vilket innebär att medlemmarna har kunnat bidra med drygt 5 
Mkr för byggnationen av nätet. I EU-bidrag har vi erhållit ca 8,4 Mkr. Dock har projektets totalkostnad ökat från 
14,4 Mkr (årsstämma 2019) till 15,8 Mkr idag. De största orsakerna till de ökade kostnaderna är att 
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Jordbruksverket beslutat att vissa kostnader inte längre är bidragsberättigade, förändrade regler hos Vattenfall, 
svårplanerade installationer med flera installatörer samt ökade kostnader på grund av svåra markförhållanden.  

Installationen av bredbandsnätet inom Haröområdet är i stort sett avslutad varför ovanstående prognos är 
relativt säker. Det innebär att projektet avslutas med att föreningen har en skuld på ca 2,3 Mkr.  

För att finansiera dessa 2,3 Mkr föreslår styrelsen en kombination av att föreningen lånar pengar och en ökad 
insats från medlemmarna. Föreningarna i Värmdö kommun (Harö, Runmarö och Nämdö) kommer att 
gemensamt att söka kommunal borgen för de lån man behöver ta upp för att minimera räntekostnaden. Räntor 
och amorteringar på lånet ska täckas av de nätavgifter som föreningens medlemmar betalar. Dagens nivå på 
dessa avgifter är anpassad för detta med en maximalt 10-årig amortering av lånet oavsett om borgen beviljas 
eller ej. 

Styrelsens	förslag	till	slutfinansiering	
Mot bakgrund av ovanstående samt hänsyn tagen till föreningens stadgar föreslår styrelsen årsstämman: 

att utöka medlemsinsatsen med 2 000 kr. Den sammantagna insatsen blir då 27 000 kr per medlem och 
föreningen tillförs därmed 368 000 kr. 

att styrelsen får fullmakt att långfristigt låna maximalt 2 Mkr för slutfinansieringen av Harö Bredbands 
fibernät. 
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