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Informationsmöte om nyanslutning till Anund SF
På informationsmötet som hölls i Badelunda kyrkskola de 2:a maj så informerade styrelsen
för Anund SF om möjligheterna för boende i närområdet att ansluta sig till det befintliga
fiberoptiska och VA-nätet. Ett tiotal personer hade kommit till träffen och det var mycket
information och många frågor från de som hade kommit. Här följer några av de viktigaste
frågorna och svaren från mötet;
Vad är Anund SF?
Anund SF är en samfällighetsförening som sedan ett år tillbaka äger och driver en gemensamhetsanläggning innehållande fiberoptik och VA-nät. Vi erbjuder alla våra medlemmar höghastighets
internettjänster med telefon och TV via fiberoptiken samt kommunalt anslutet vatten och avloppshantering. Man kan se Anund SFs gemensanhetsanläggning som en förlängning av det kommunala
VA-nätet samt anslutning till TeliaSoneras fiberoptiska nät, dock är vi helt oberoende av dessa
avseende drift och ägande av vår anläggning. Den ägs gemensamt av de anslutna fastigheterna. Vårt
nät är ca 3 km och servar ett 30-tal fastigheter i området Tibble, Anundshög samt Skälby.
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När blir det aktuellt med nyanslutningar?
Det befintliga nätet, både avseende fiber- och VA-delen, är dimensionerat för en utbyggnad inom
vårt närområde. Nya anslutningar kan bli aktuella exempelvis då en befintlig infiltrationsanläggning
måste förnyas eller inte fungerar tillfredställande, om man har problem med sitt vatten, vill komma
åt höghastighets internet, telefon och TV-tjänster, då en fastighet som finns inom vårt närområde
men som inte är ansluten byter ägare eller då en ny fastighet uppförs. I princip finns kapacitet för
totalt ett 20-tal nya sådana anslutningar inom vårt område utan att det befintliga nätet behöver
dimensioneras om.
Hur går det till?
I princip kan man dela upp det i två huvudfall; 1) anslutning direkt på det befintliga nätet (ingen
utbyggnad annat än på den egna tomten) eller 2) anslutning genom utbyggnad av det gemensamma
och befintliga nätet. Det första fallet är lite enklare och startar med en anmälan om att vilja ansluta
sig samt att man ansöker om att få bli medlem och delägare i Anund SF. Sedan följer registrering
hos lantmäteriet, ansökan hos byggnadsnämnden, ev arkeologisk undersökning samt planering av
arbetena på den egna tomten samt inköp av dessa tjänster och material. Styrelsen redovisade för ett
antal olika fall hur just arbeten på den egna tomten har gjorts från att man i princip gör allt själv till
att köpa det ”nyckelfärdigt”. Styrelsen står till tjänst med rådgivning om detta för de som är intresserade. I det andra fallet så skall allt i fall 1 göras men dessutom tillkommer projektet med att utöka
det gemensamma nätet, vilket är ett större åtagande och kräver dels ett allmänt medlemsmöte och
en sk lantmäteriförrättning samt ett genomförande av ett entreprenadprojekt som görs i föreningens
regi.
Hur lång tid tar det?
För det första fallet med en direkt anslutning så tar det uppskattningsvis 1-3 månader mest beroende
på tiden för arbeten på den egna tomten. I det andra fallet tar det längre tid och där lantmäteriförrättningen och entreprenadelen är de delar som tar längst tid. Exempelvis kan det vara fördelaktigt att
gräva på vintern med tjäle i jorden och man får vänta in det. Om man är flera fastigheter som skall
dela på en utbyggnad så är det både ekonomiskt men även tidsmässigt fördelaktigt.

Vad kommer det att kosta?
En nyanslutning avseende fiber- och VA-nätet i det första fallet kostar ca 150 000 kr allt inräknat
och i det andra fallet tillkommer kostnaden för utbyggnad av gemensamhetsdelen. Föreningen har
via banklån med goda villkor möjlighet att hjälpa till med finansieringen av denna del. Principen för
en samfällighetsförening är att vi verkar utan vinstintresse men även att en utbyggnad av nätet inte
ekonomiskt skall belasta befintliga anslutningar, dvs det skall inte bli dyrare för de som redan är
anslutna när nya anslutningar tillkommer.
Kan man ansluta sig till bara vissa delar i nätet, ex vis fiber?
Det går bra men föreningen rekommenderar starkt att man i sådana fall även drar fram VA-delen
till tomtgränsen och gör en sk vilande anslutning. Med detta menas att man betalar för förläggning
fram till tomtgränsen men inte för anslutning till Mälarenergi samt pumputrustning, vilket innebär
en mindrekostnad på ca 70 000 kr samt att arbetet på den egna tomten blir betydligt mindre. Med
denna lösning är det förberett för den dagen då man vill ansluta sig fullt ut eller en ny ägare önskar
att göra det. Det finns även möjlighet att ansluta sig med andra kombinationer som ex vis fiber plus
avlopp eller fiber plus vatten men mindrekostnaden är då betydligt mindre.
Är det verkligen en bra investering?
När Anund SF skulle bildas så valde över 80% av de tillfrågade att ansluta sig och även de som
hade fungerande VA-anläggningar. Vinsten ligger främst i bra vattenkvalitet, säker och miljövänlig hantering av avloppet samt tillgång till höghastighets internettjänster (bredband, telefoni samt
TV) samt att man inte själv är ansvarig för anläggningen (annat än de egna installationerna främst
avloppspumpen). Det är helt enkelt ett bekvämare boende med modern standard.
Något facit på denna fråga ur ren ekonomisk investeringssynpunkt finns inte men det är en allmän
uppfattning att bo på landet med kommunalt VA och höghastighets internettjänster är attraktivt och
lockar nya generationer vid nybyggnation och fastighetsöverlåtningar. Priset på en fastighet ökar
med dessa tjänster och det är vår bedömning att denna investering med stor säkerhet är lönsam för
fastighetsägarna som ansluter sig förrutom att det är mycket mer bekvämt än att driva detta i egen
regi.
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För mer info:
Kontakta gärna någon i styrelsen om ni har ytterligare frågor eller funderingar.
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