Ansökan om projektstöd
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Fiberbaserad bredbandsutbyggnad i Stockholms ytterskärgård
Övergripande
Ansöker du för egen räkning?:

Nej

Uppgifter om sökanden
Person eller Organisationsnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress

5590850458
Stockholms Skärgårdsnät AB
Björkö Verkviken 2
13055
ORNÖ
Jörgen Strandberg
0706429326
j.strandberg@aimsweden.se

Generella uppgifter om ansökan
Kommer du att genomföra din investering, projekt eller etableringen på annan adress än din
hemadress?
Nej
Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens
miljövärden".
Stockholms Skärgårdsnät AB ägs av Fiber- och Bredbandsföreningarna i Harö, Runmarö, Nämdö och Ornö.
Denna ansökan ersätter den av Nämdö Fiber Ekonomisk Förening tidigare inlämnade ansökningen med
journalnummer 2015-564. Se bilagd ansökan om överlåtelse.
Stockholms Skärgårdsnät AB ansöker härmed om projektstöd för att kunna fortsätta utbyggnaden av
fibernätet i Stockholms yttre skärgårdar från Harö i norr via Runmarö och Nämdö ner till och med Ornö med
kringliggande öar. Vi ansöker om ett belopp på 60 % av 95 782 484 kronor (dvs ett stödbelopp om 57 469
490 kr) för hela området, se bifogad fil "Karta för utbyggnad fiberbaserat bredband - Stockholms Skärgårdsnät
AB". Som underlag för kostnadsberäkning av ansökan har Stockholms Skärgårdsnät genomfört egna studier
med erfarna projektörer, baserade på tidigare utbyggnader av över 500 fiberanslutningar i denna del av
skärgården. Dessutom har i vissa fall även externa konsulter anlitats (Access Gate AB, KTEC AB, RALA och
Kustbandet). Målet är att bygga robusta nät i enlighet med PTS och SSNf rekommendationer och att göra det

med kvalitetssäkrade processer. Projektet kommer att drivas i enlighet med PPS projektstyrningsmodell. Det
innebär att projektet har en väldefinierad besluts- och kontrollstruktur.
I områdena Runmarö, Nämdö och Ornö finns redan idag påbörjade och till stora delar färdigställda fibernät.
Dessa är byggda med stöd från SJV och är förberedda för den nu planerade utbyggnaden med befintliga
nodhus och till viss del även med installerad matningsfiber. Idag finns det totalt över 330 färdiga anslutningar
och ytterligare 250 anslutningar som beräknas klara inom kort. Dessa färdiga eller redan påbörjade områden
inkluderas givetvis inte i vår ansökan om stöd.
Totalt finns det idag närmare 1500 ytterligare intressenter och området har en total potential på över 2200
ytterligare anslutningar. Av dessa möjliga ytterligare anslutningar är 209 bofasta hushåll (349 bofasta
personer), varav vi räknar med att ansluta 209 hushåll (100 %). Dessutom finns över 150 företag i området.
Antalet bofasta hushåll är i enlighet med folkbokföringen hösten 2016. Observera att dessa siffror dock ej
stämmer överens med siffrorna från PTS ansökningskartor. Det kan även noteras att tillgängligheten av fiber
ej heller är helt korrekt angiven på PTS kartorna (gäller särskilt södra Ornö samt Hagede på Harö Storö).
Projektet innebär en stor logistisk utmaning, främst på grund av att de bebodda öarna i dessa områden är
oerhört utspridda. I projektet ingår således över 100 km sjökabel och nästan 200 landfästen. Vidare är det
ganska begränsade sträckor där vanlig schaktning kan komma ifråga, då flertalet öar är synnerligen bergiga. I
mån av möjlighet har vi därför planerat för att nyttja Vattenfalls stolpar för att bygga luftledning. Vi har även
långt gångna planer på att samförlägga fiberkabel eller -dukt i de områden där Vattenfall planerar att schakta.
Att bygga fibernät i dessa områden utan stöd bedömer vi som helt omöjligt. Det finns heller inga planer alls
från kommersiella aktörer på utbyggnad inom detta område.
Den fortsatta utbyggnaden av bredbandsnät i detta område är av helt fundamental betydelse för områdets
fortbestånd som ett levande samhälle i en levande skärgård. Under de senaste åren har befolkningen minskat,
skolor stängt och servicenivån gått ner.
Tjänster och service via bredband är en av de få möjligheterna att vända utvecklingen. Föreningarna som äger
Stockholms Skärgårdsnät AB har framgångsrikt byggt en början av fibernäten i detta område och ser nu fram
emot att kunna erbjuda samma tjänster till alla fast- och deltidsboende i hela denna skärgård. Detta kommer
då att genomföras som hittills med synnerligen god lokal förankring. Vi är dessutom övertygade att genom att
på detta sätt gå samman, så höjer vi vår samlade kompetens, ökar slagkraften vid upphandling och
genomförande och skapar en stabil grund för fortsatt drift och underhåll av nätet.
Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2020-09-30
Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Ja

Kontaktpersoner

Kontaktperson Mats Lindeberg
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Land
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

Mats Lindeberg
Kolbäcksgränd 21
12846
Bagarmossen
Sverige
070-6426291
070-6426291
lindeberg.mats@telia.com
Teknik

Kontaktperson Gunnar Brandberg
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

Gunnar Brandberg
Segelholmen 2
13796
Gålö
073-6173339
gunnar_brandberg@hotmail.com
Projektledning

Kontaktperson Urban Gjers
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

Urban Gjers
Ploggatan 20
11634
Stockholm
0705930385
urban.gjers@berotec.se
Ekonomi

Kontaktperson Yngve Hässler
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

Yngve Hässler
Constantiavägen 11
18131
Lidingö
0707588789
yngve.hassler@gmail.com
Upphandling

Välj projekt

Investering i bredband > Fibernät

Om projektet
Var ska du genomföra ditt projekt?
Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• STOCKHOLM
Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• HANINGE
• VÄRMDÖ

Frågor om stöd
Hur många folkbokförda personer beräknar du att det finns inom det område som du avgränsat för
projektet?
Svar: 349
Hur många hushåll med folkbokförda personer finns det totalt inom området du avgränsat för
projektet?
Svar: 209
Hur många arbetsställen beräknar du finns inom det område som du avgränsat för projektet?
Svar: 154
Hur många hushåll beräknar du kommer vara anslutna till bredbandsnätet när projektet är klart?
Svar: 209
Hur många kilometer bredbandsnät planerar ni att bygga?
Svar: 294
Avser ni att äga nätet efter att projektet är genomfört?
Svar: Ja
Hur många timmar beräknar ni att arbeta ideellt i projektet?
Svar: 15000

Projektorganisation

Roll i projektet

Projektledare

Person med teknisk
kunskap

Ekonomiansvarig

Yrkes- och
branscherfarenhet
- Projektledare Ornö
Fiber (Inhyrd från
Segelholmen HB) - Advanced
Senior Vice
Management Program, President, Global
Handelshögskolan,
Strategic 3:d party
Gunnar Brandberg Stockhom, - Berghs
relationships, Hilton
Reklam och
Corporation. - Vice
Marknadsinstitut,
President, Business
Marknadskonsulentlinjen Development,
Middle East/Asia
Pacific, Hilton
International.
20 års efarenhet av
telekabelundehåll,
har organsierat
Mats Lindeberg
Teleingenjör
telias underhåll av
fjärrnätets
fiberkablar.
Styrelsemedlem
samt CEO i
konsultföretaget
Praktisk Projekt
Berotec AB. Vice
Styrning (PPS) 1992
Verksamhetschef
Urban Gjers
60p Mikrodatorteknik,
inom Teknik på
Umeå Universitet 1984 Tieto Enator, med
ekonomiskt ansvar
för verksamheten.
Verkställande
Namn

Utbildning

Upphandlingskunnig

Yngve Hässler

Civil ing KTH Elektro

Teknisk specialist

Erland Sundberg

Civil ing KTH, Teknisk
Fysik

direktör, Enator
Industriteknik AB.
20 års erfarenhet
teknik, supply och
företagsledning med ansvar för all
telekabel - på
Ericsson Cables
(idag Hexatronic).
10 år FoU inom
optiska fibrer, på
Inst för
Mikroelektronik
30 års erfarenhet
från utveckling och
standardisering av
fiber och fibernät
hos Telia och
Skanova

Andra sökta och beviljade stöd
Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej
Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna
ansökan?
Svar: Nej

Utgifter
Utgifter
Utgiftstyp

Beskrivning
Belopp (kr)
Utbyggnad av fiberbaserat
Investeringar
95782484
bredband
* Momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade exklusive moms.

Finansiering
Typ av finansiering
Sökt projektstöd
Egen privat finansiering

Belopp (kr)
57469490
38312994

Bilagor
Bifogade bilagor
•
•
•
•
•
•

Annan
Annan
Annan
Annan
Annan
Annan

bilaga:
bilaga:
bilaga:
bilaga:
bilaga:
bilaga:

Budget Stockholms Skärgårdsnät AB.pdf
Byte av sökande_underskrivet.pdf
Fastboende Stockholms skärgårdsnät.xlsx
PTS Bredbandskartor Stockholms skärgårdsnäts område.pdf
Registreringsbevis 559085-0458.pdf
Samråd Haninge_undertecknat.pdf

•
•
•
•
•
•
•
•

Annan bilaga: Styrelsen NFEF 2016, konst. protokoll 2016-05-07.pdf
Budgetmall för projektstöd: Budget Stockholms Skärgårdsnät AB.xlsx
Finansieringsplan: Finansiering Stockholms Skärgårdsnät AB.pdf
Fullmakt sökande: Protokoll 001 2016-11-16_konstituerande_sign.pdf
Intyg om att klara likviditet: Likviditet Stockholms skärgårdsnät.pdf
Karta Bredband: Karta för utbyggnad fiberbaserat bredband - Stockholms Skärgårdsnät AB.pdf
Lånelöfte eller lånehandlingar: HB Kredit.pdf
Samråd med kommun: Samråd Värmdö_underteckat.pdf

195006141070

