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Utses att justera Bo-Martin Alm Paragrafer: 21 - 26 
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KS-21/00467 § 21 

 

Statusrapport Etapp 1  
 

I etapp 1 blir det totalt 359 anslutningar varav 241 är permanenta hushåll. 

 

Under 2021 är Storliden, Tjärnliden, Finnäs, Kvammarn, Lillholmträsk, 

Prästudden och Storholmen inkopplade. 

 

Under åren 2017-2020 blev Kläppen, Berget, Bjursele, Pjäsörn, Näset, 

Arnberg, Norrby, Långmyrliden, Bodberg, Tjärnberg, Kvavisträsk, Böle, 

Fromheden, Bäverhult, Heden, Raggsjö, Gårdskläppen samt första delen 

av Lillholmträsk. 

 

Kvar att slutföra hösten 2021 

- Blåsning och installation i Brännan 

- Slutföra grävningen i Braxträsk och upp till Åsen. 

- Driftsätta hela Holmträskområdet 

- Inmätning av samtliga områden i Etapp 1 kompletteras och utförs 

september – oktober.  

- För dokumentation och slutrapportering är stoppdatum 2022-05-31 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00466 § 22 

 

Statusrapport Etapp 2 
 

- Länsstyrelsen lovat bevilja ansökan om förlängt slutdatum till 2023-

12-31. 

- Ansökan till Trafikverket för att gräva till Petiknäs skickades in i slutet 

av juni. Beslut väntas senast under oktober. 

- Ansökan för områdena Gissträsk, Torpet, Bastuträsk by samt 

Bastuträsk norra skickades in i juli. 

- Sista delen av etapp 2 är Svanheden och Rålund där ansökan till 

Trafikverket kommer att skickas in senare i höst. 

- Handläggningstiden hos Trafikverket är i dagsläget cirka tre månader. 

- Eventuella tillstånd som krävs för passage av vattendrag ansöks hos 

Länsstyrelsen där väntetiden är kortare. 

 

Anslutningar för etapp 2 (bilaga) 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras 

 

----- 
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KS-21/00765 § 23 

 

Fiberförbindelse för kapacitet och redundans, Bjursele – 
Bastuträsk 
 

Kanalisation för sträckan Bjursele – Bastuträsk finns nu förlagd fram till 

korsning vid Långträsk och upp till Lövlund. 

Under 2022 kommer den sista sträckan fram till Bastuträsk att grävas. 

Tillstånd kommer att sökas i god tid för att gräva längs sträckan mellan 

Åsen – Svanheden samt för anslutningen till befintlig fiber. 

Inga kundanslutningar görs i samband med projektet men möjlighet för 

framtida inkopplingar förbereds hela sträckan.  

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00463 § 24 

 

Möjlig framtida fiberutbyggnad för Norsjö kommun – Projekt 
genom Post och telestyrelsen (PTS) 
 

Region Västerbotten informerar att cirka 1,3 mkr kan komma att avsättas 

under 2022 för bredbandsutbyggnad i glesbygd  

Norsjö kommun kommer att söka bidrag för att täcka upp fler byar såsom 

Örträsk, Hemmingen, Mensträsk mfl. 

Arbetet med ansökan görs i samarbete med övriga kommuner i Västerbotten 

och med stöd av Region Västerbotten. 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00997 § 25 

 

Kommande projekt 
 

Nätet i Bastuträsk är i behov av upprustning och modernare teknik.  

Förprojektering för kapacitetsökning och utbyggnad av Bastuträsk 

samhälle är genomförd. 

 

Intresseförfrågan till samtliga fastighetsägare i Bastuträsk samhälle som ej 

har fiber i dag kommer skickas ut i oktober. Därefter görs en 

sammanställning och vidare projektering och kalkyler för beräkning av 

anslutningsavgifter. 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00998 § 26 

 

Övrigt i stadsnätet 2021 

- Totalt har det gjorts efteranslutningar för cirka 18-20 hushåll i 

kommunen 

- Fler områden visar starkt intresse för fiberanslutning men tillräckliga 

resurser för grävning saknas 

- Efteranslutningar slutförs nu för de 14 fastigheter i Risliden där slang 

sedan tidigare samförlagts med Skellefteå Kraft.  

- Inblåsning av fiber samt installation beräknas vara klart senast i 

december 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 


