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 DATUM PROJEKT 

KONTAKTPERSON 2017-05-11  Bredband 2017-2020 

Bert-Erik Vestermark 
TELEFON 

0929-17000 
E-POST 
bert-erik.vestermark@alvsbyn.se 
 

 

Bindande anmälan bredband via fiber  
 

Älvsbyns kommun har en långsiktig plan för bredbandsutbyggnad för åren 2017-2020. 
 

Vi behöver en bindande anmälan från dig för att vi skall kunna gå vidare med 
projektering av fiber-bredband till din by. 
 
Alla fastighetsägare, fritidshusägare och företag inom kan anmäla sig. 
 
Då vi ser att tillräckligt många har anmält sig blir det ett underlag som ligger till grund för  
projekteringen för att få fram ett totalpris för din by.  
 
Det budgetpris vi får av vår entreprenör för din by skall delas på det antal anmälda vi får 
in via denna bindande anmälan. 
 
Målet bör vara att ca.70 % av alla som äger en fastighet i din by anmäler sig för att 
projektet skall kunna gå att genomföra. 
 
Älvsbyns kommun tar fortlöpande emot bindande anmälningar. 
 

Finansiering 
Projektet finansieras dels av EU-stöd (70 %) och en privat medfinansiering i form av en 
anslutningsavgift som du betalar och den motsvarar 30% av totalpriset. 
 

Den anslutningsavgift som du skall betala är max 28 000 inkl. moms. 
Anslutningsavgiften kan delbetalas i 3 omgångar. 
 
Om det efter projekteringen visar sig att priset blir högre än den målsatta 
anslutningsavgiften på 28 000 kronor gäller inte denna anmälan. 
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Dina villkor och åtaganden 
Älvsbyns kommun ansvarar för allt arbete och kostnader fram till din tomtgräns och i 
detta ingår också all utrustning som behövs för att bygga byanätet. 
Älvsbyns Kommun tillhandahåller material som skall markförläggas inom din fastighet 
och även en mediakonverter som installeras i din bostad. 

Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten och återställningsarbeten inom sin egen 
tomtgräns och tar själv också alla kostnader för markarbeten.  
Ett lämpligt teknikutrymme i din bostad skall tillhandahållas och ett fast eluttag skall 
finnas i närheten. 

Användarvillkor:  
Fastighetsägaren får ej nyttja eller dela ut sin tillgång till Älvsbyns stadsnät via trådlös 
kommunikation utanför sin fastighets gränser. Skyddat nätverk är ett krav.  
Efter byggnation är Älvsbyns kommun nätägare fram till och med konverter, 
fastighetsägare ansvarar för uppkomna skador på nätägares utrustning och fiber. 

Ägarbyten 
Om fastigheten säljs skall den nya ägaren inte betala en ny anslutningsavgift men en 
anmälan om ägarbyte skall göras till Älvsbyns kommun IT avdelning. 

Tjänsteleverantörer 
I dagsläget levererar Älvsbyns Kommun endast internet via fiber. Under 2017 kommer 
Älvsbyns kommun att öppna upp nätet för fler tjänsteleverantörer. 

Övriga kostnader  
Kostnader för tjänster, se Älvsbyns kommuns hemsida. 
 

Bindande anmälan 
Skicka in den bindande anmälan till: 
Märk kuvertet med ortsnamn. 
 
Älvsbyns Kommun 
Att. Bert-Erik Vestermark 
Storgatan 27 
942 85 Älvsbyn 
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Bindande anmälan bredband via fiber! 
 
(Skicka enbart in denna del av dokumentet) 

 
Namn  Personnummer / Org.nr. 

Adress / Fakturaadress 

Postnummer Postort 

Mobiltelefon Fast telefon 

E-postadress 

Fastighetsbeteckning 

 
Underskrift: 
 
Datum 

Namn 

Namnförtydligande 

 
Fastighetsägaren fyller i anmälan. 
Endast ett namn på anmälan och var noga ned att fylla i alla uppgifter. 
Glöm ej fastighetsbeteckningen. 

 

Bindande anmälan vill vi ha omgående! 
 

 

 


