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Här följer lite information om vad som händer kring vårt fibernät 

1. Momssituationen  

2. Projektering av fibernätet 

3. Tidplan  

4. Betalning av insats 

5. Vad händer nu? 

 

1. Momssituationen 

I mitten på februari skickade vi in en begäran om omprövning av det besked vi tidigare fått 

från skattemyndigheten. Detta efter att ha ändrat vårat stadgar, fastighetsavtal, samt driftavtal 

med Karlshamn Energi. Efter detta har vi också på begäran av skattemyndigheten 

kompletterat med en driftsbudget för de kommande fem åren. 

På skattemyndigheten i Västervik säger man nu (muntligt) att vårt upplägg pekar på att den 

avgift vi kommer att få in från medlemmarna för fibernätet är marknadsmässig och att vi 

därför borde bli momsregistrerade fullt ut. Men – man vill inte lämna något skriftligt besked 

på detta förrän den centrala utredning som pågår av skatteverket  är klar. Denna centrala 

utredning har man lovat skall vara klar före sommaren. 

 

3. Projektering av fibernätet 

Innan vi kan börja gräva ner fiber, så måste hela fibernätet projekteras, dvs alla grävsträckor 

skall planeras i detalj och allt material som går åt måste planeras och beställas. 

Denna projektering kommer vi att beställa från Karlshamn Energi som i sin tur har PEAB i 

Växjö som underleverantör. PEAB har gjort detta jobb för ett antal fiberföreningar i 

Kronobergs län. 

Denna projektering tar ett antal veckor att genomföra. Dessutom skall den samordnas med 

önskemål och synpunkter från de vi tänker samgräva vissa sträckor med.  Dvs 

Kreab(elledningar), Karlshamns kommun (gatlyse) och Karlshamn Energi (fiberrör). 

 

För att hinna bli klar med denna projektering före sommaren har vi i styrelsen kommit 

överens om att starta upp med denna så fort som möjligt. Skulle vi vänta tills vi får besked 

från skattemyndigheten är risken stor att projekteringen inte blir klar förrän i höst och då 

kommer vi kanske inte igång med grävningen i år heller. 

 

Projekteringen kommer att kosta lite pengar, men efter samråd med Länsstyrelsen har vi fått 

lov att använda de pengar som vi fått i förskott från dem. Länsstyrelsen anser risken som 

minimal att vi får ett negativt besked från skattemyndigheten och tycker därför att vi kan  

starta upp vårt projekt. 

 

 

4. Tidplan 

 

Vi har gjort en preliminär tidplan som bygger på att vi får ett positivt besked från 

skattemyndigheten under maj eller senast juni månad. 

 

Denna innebär att projekteringen skall vara klar under maj - juni. 
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Under juni månad räknar vi med att teckna avtal med gräventreprenör och få alla avtalen 

påskrivna ännu en gång. Detta på grund av att de har förändrats en del. 

 

5.  Betalning av insats 

 

Så fort vi fått ok från skattemyndigheten kommer vi att begära in den första insatsen. Räkna 

med att detta blir under juni månad nån gång. Det första beloppet är beräknat till 8.000:-. 

 

Den andra delen av insatsen är planerad till augusti och är beräknad till 6.000:-. Kan också bli 

i september beroende lite på när grävningen kommer igång. 

 

Den tredje delen av insatsen är planerad till december och är beräknad till 4.000:-. 

 

Den sista delen på ca 4.000:- som kallas anslutningsavgift tas ut när fibern för respektive 

fastighet aktiveras och fungerar.  

 

6. Vad händer nu? 

 

Den 23 april träffade vi Karlshamn Energi och skrev på avtalet kring projekteringen. 

 

Därefter kommer vi att träffa Peab och gå igenom alla detaljer så att de kan starta upp med 

projekteringen. 

 

Så fort vi får besked från skattemyndigheten återkommer vi med mer information. 

 

Hälsningar från styrelsen. 


