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  Datum  

  2016-04-01  
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  att bilda förening för fiberanslutning 

 

 

Öppet Stadsnät i Ystad – Gruppanslutning och nybildad ekonomisk förening 

- Råd och tips 
 

 
Du som överväger att bilda en ny förening för fiberoptiskt bredband tillsammans med dina grannar kan 
utgå från följande råd och tips. 
 
 
Förutsättningar för Gruppanslutning via en förening: 
 

 Den Nybildade Föreningen (DNF) bör bestå av medlemmar från en väl samlad bebyggelse för att 
kunna nå ekonomiska fördelar med en gruppanslutning. 
 

 Ystad Energi bygger fibernät fram till en överlämningspunkt, Gruppanslutningspunkten, som ofta är 
ett litet skåp utomhus eller inomhus i ett gemensamt förråd. Ystad Energi drar fram en fiberkabel med 
så många fibrer som det är anslutna medlemmar i föreningen. 
 

 DNF bygger, äger och driver ett lokalt passivt fibernät till varje hushåll. I varje hus monterar 
föreningen en fiberterminal för att kunna ta del av tjänsteutbudet i det öppna nätet. Det lokala 
fibernätet kopplas samma med Ystad Energis nät i Gruppanslutningspunkten så att varje hushåll får 
en egen fiber till närmaste elektroniknod. 
 

 Ystad Energi kan montera fiberterminalen och svetsa ditt fibernät som behövs i varje bostad mot 
en extra kostnad. Ystad energi ansvarar för fiberterminalen efter montering (oavsett vem som utfört 
arbetet med monteringen). 
 

 DNF sköter årligen ekonomisk rapportering till Bolagsverket och Skatteverket. 
 
 

Arbetsgång för att komma igång och att driva nätet och föreningen – Kan delvis göras med ideella 
insatser: 
 

 Konstituera och bilda den ekonomiska föreningen DNF 
 OBS – En ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar 

 

 Registrera DNF hos Bolagsverket och Skatteverket 
 

 DNF tecknar avtal med sina medlemmar om anslutning till det lokala fibernätet 
 

 DNF säkerställer att man får och tecknar servitutsavtal för att sätta upp Gruppanslutningspunktens 
kopplingsskåp och vägen dit 

 Skåpet kan antingen placeras utomhus eller i någon av medlemmarnas hus 
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 DNF säkerställer att man tecknar servitutsavtal för det lokala nätet i den mark som inte ägs av 
föreningen eller dess medlemmar 

 Detta kan även omfatta tomtmark som behöver passeras där ägarna inte kommer att bli 
medlemmar i föreningen 
 

 Ystad Energi tecknar servitutsavtal för den mark som man måste gå fram över för att nå 
Gruppanslutningspunkten  
 

 DNF planerar det lokala nätet så att de eventuella kunder som passeras, men inte vill ansluta sig, 
kommer att kunna efteranslutas på ett rimligt sätt. 

 Ystad Energi förbehåller sig rätten att få godkänna planeringen av det lokala nätet så att 
fastigheter (senare tillkommande medlemmar i föreningen) som passeras inom området kan 
anslutas vid senare tillfälle 
 

 DNF tecknar avtal med Ystad Energi och Gruppanslutning av föreningen 
 OBS – Det krävs registreringsbevis och organisationsnummer för att kunna teckna avtal om 

Gruppanslutning 
 

 DNF bygger på eget ansvar det lokala nätet efter upphandling av någon som har erfarenhet av att 
bygga sådana nät 

 Det finns numera flera företag i kommunen som har erfarenhet 
 

 DNF och Ystad Energi kommer överens om när respektive part skall vara klar med sitt nät fram till 
Gruppanslutningspunkten 
 

 Näten byggs, kopplas samman och provas 
 

 DNF ger Ystad Energi rätt att rapportera det lokala nätets anslutningar till Post- och Telestyrelsen, 
PTS 
 

 DNF handlar upp aktör som svarar för felavhjälpning och kabelanvisning i det lokala nätet och gör om 
denna upphandling med ett antal års mellanrum 

 En väl fungerande felavhjälpning är viktigt då beroendet av fungerande tjänster (TV, 
bredband, telefoni) är stort. Föreningen ansvarar för det lokala nätet. 

 Det finns numera flera företag i kommunen som erbjuder drifttjänster 
 

 DNF sammanställer årligen ekonomisk årsredovisning, håller årsstämma och sänder lagstadgad 
information till Skatteverket 

 
 


