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Nr

Fråga

Svar

1

Vi har tidigare skickat in beställning och markupplåtelseavtal, behöver vi skicka in igen?

Har ni tidigare skickat in en bindande beställning och två exemplar av markupplåtelseavta, underskrivet av
samtliga fastighetsägare, kan ni ställa en fråga till fiber@boxholm.se om beställningen är mottagen.
Registrering av beställningar pågår och när en beställning är registrerad skickas en bekräftelse ut via mail .

2

Vad ingår i anslutningsavgiften 20 000 kr?

I avgiften för permanentboende inom projektområdet ingår att kommunen ser till att fiberslang finns
framdragen till tomtgräns och att fiber dras in i huset. Oavsett permanentboende eller fritidsfastighet ansvarar
fastighetsägaren för och bekostar grävning på egen tomt. Material för egen tomt, såsom fiber, slang och
skarvdon, ingår i avgiften oavsett permanent eller fritidsfastighet.

3

När ska fakturan på anslutningsavgiften betalas?

Fakturan skickas ut och ska betalas efter utförd installation av fiber.

4

Kan jag på förhand se var det kommer att grävas?

När planering och projektering är genomförd kommer Du att bli kontaktad och få information om var slangen
från kommunen kommer att släppas vid din tomtgräns och var Du ska gräva på din tomt.

5

Markupplåtelseavtalet, hur många meter ska man fylla i?

Stega ut ungefärligt grävlängd och fyll i längden på blanketten, bredden är normalt 50 cm.

6

Markupplåtelseavtalet, varför Markupplåtelseavtal?

Utan underskrivet markupplåtelseavtal har inte kommunen tillgång till framtida underhåll av
fibern/kanalisation till din fastighet.

7

Hur ser tidplanen för fiberprojektet ut?

I nuläget pågår planering och projektering av fiberutbyggnaden och den är beroende av hur många fastigheter
som skickar in bindande beställningar på fiberanslutning. Vi kan därför inte i nuläget ge någon tidplan för när
Ni kan få fiber utan ber Er titta på Boxholms kommuns hemsida med jämna mellanrum, där kommer
information om projektet att finnas.

8

Finns det möjlghet att ansluta sig senare?

Efter datumet i utskickat brev finns fortfarande möjlighet att ansluta sig men då beror kostnaden på hur nära
befintlig stamledning berörd fastighet ligger och den kan bli betydligt högre än 20 000 kr. Det innebär att
förutom grävning på egen tomt får fastighetsägaren själv bekosta grävning till närmaste fiberbrunn.

9

När får jag besked om vad som händer härnäst?

Allmän information kommer att finnas på hemsidan. Fastighetsägare som berörs, t.ex. angående grävning,
kontaktas direkt.
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10

Mina grannar har fått blanketter men inte jag, varför?

Utskicket är gjort efter en lista upprättad utifrån de fastighetsägare som visat intresse för fiberanslutning
tidigare. Vill man bli ansluten till fiber och inte fått utskicket går det bra att ladda ner blanketter från
kommunens hemsida och skicka in.

11

Vad kommer det att kosta?

Inom EU-projektet och för permanentboende inom projektområdet är kostnaden 20 000 kr. För fritidsboende
är kostnaden beroende på hur fastigheten ligger i förhållande till stamfiber. Överstiger kostnaden 20 000 kr får
fastighetsägare till fritidsfastigheter ett prisförslag att ta ställning till.

12

Vart ska jag gräva?

När projektet drar igång kommer fastighetsägare att få information om var grävning på egen tomt skall ske.

13

Har min beställning kommit in?

De som skickat in beställning får bekräftelse per mail. Om man inte fått någon bekräftelse går det bra att maila
till fiber@boxholm.se eller ringa 0142-895 57.

14

Vad är skillnaden på permanentboende/fritidsboende i projektet?

Permanentboende innebär fastigheter med hushåll där det finns folkbokförda personer vid tiden för sista
beställningsdatum (2019-08-31), övriga fastigheter betraktas som fritidsboende.

15

Kan man anmäla att man är permanentboende nu och ingå i det projektet?

Är man inte folkbokförd på fastigheten vid datumet för sista anmälningsdag (2019-08-31) kan man inte ingå i
EU-projektet.

16

Varför skiljer det sig mellan projekten? (grävning, kostnad)

Inom EU-projetet och för permanentboende inom projektområdet är kostnaden 20 000 kr och då står
projektet för allt material och grävning fram till tomtgräns samt anslutning av fiber till fastigheten. För
fritidsboende är kostnaden beroende på hur fastigheten ligger i förhållande till stamfiber. Överstiger
kostnaden 20 000 kr får fastighetsägaren ett prisförslag att ta ställning till. Grävning på egen tomt står alltid
fastighetsägaren för.

17

Är beställningen bindande?

Ja, beställningen är bindande för fastigheter ingående i EU-projektet. För ägare av fritidsfastigheter är anmälan
bindande med undantag för om kostnaden för anslutningen överstiger 20 000 kr, i det fallet får
fastighetsägaren ta ställning till ett prisförslag.

