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Upphandlingar

● Tjänster – anbud har inkommit. Utvärdering 
pågår, tilldelningsbeslut ej fattat.

● Entreprenad – anbud har inkommit. Utvärdering 
och tilldelningsbeslut fattat.



  

Bidragsansökningar

● Mycket rörligt mål. Regler har ändrats, datum 
flyttats, dessutom många gånger under tiden.

● Ansökan inlämnad i tid till första beslutstillfälle – full 
poäng enligt publicerade regler. Prioritering gjordes 
efter ej publicerade kriterier varvid 3 projekt av 49 i 
Skåne fick bidrag. (Samtliga tre hos Bjäre Kraft)

● Nästa ansökningsdatum är den 15e maj. Vi 
uppdaterar ansökan igen. Reglerna har ändrats 
ännu en gång.



  

Samfällighet

● Ansökan om Lantmäteriförrättning ej inlämnad.
● Stor kostnad samt arbete – vi har därför sökt 

alternativ lösning.
● Ideella föreningen har därmed inte haft någon 

aktivitet



  

Ekonomi

● Budget på ~30000+moms per anslutning
● Prejudikat har medfört att moms har tillkommit på 

anslutningsavgiften
● Alternativ finansieringslösning ordnad
● Kortare avbetalningstid planeras – ger kortare och 

högre avbetalningar 25000/399/5år 599/15 år (inkl. 
moms). 

● När nätet är avbetalt sjunker månadskostnaden 
rejält.



  

Organisation

● Pga olika handläggningstid var enda 
möjligheten att registrera ansökan i tid att bilda 
AB (Odarslöv Räften Fiber AB)

● ORFAB ägs idag av Rickard, Emma, Jonas
● ORFAB har genomfört upphandlingarna
● Planen är att ORFAB bygger nätet
● Möjlighet/förslag: bilda en ekonomisk förening 

som övertar samtliga aktier i ORFAB



  

Vad sker nu?

● Första ca 50 anslutningarna planeras vara 
igång under juni/juli. Äntligen!

● Därefter successiv utökning med fler 
anslutningar så snabbt som möjligt.

● Idag: Ekonomisk förening eller ej.



  

Varför ORF?

● Inga frågetecken ifall det blir av – startar nu
● Lokal kontroll av infrastruktur
● Låg total kostnad
● Riktigt bra nät till lägsta kostnad



  

Frågor?
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