
Information från fiberföreningarna
I vår kommer fibernätet att börja byggas och det ska vara färdigt innan året är 
slut. Så det kommer att bli ett intensivt arbete. För att vi ska lyckas är det viktigt 
att alla gör vad de kan för att underlätta arbetet, se vidare nedan.

Fiberföreningarna arbetar nu intensivt med ledningsrätt från Lantmäteriet för att 
kunna gräva över mark där fastighetsägaren inte ska ansluta sig till fibernätet 
och detta arbete tar tid. Så för att komma igång med grävningen så fort som 
möjligt försöker vi komma överens med de markägare som behövs. När arbetet 
med ledningsrätt kommer igång kommer berörda markägare att få brev om 
ledningsrätten och då har de två veckor på sig att opponera sig. Men man har 
mycket liten chans att överklaga och därför ser vi inga större risker att börja 
gräva innan ledningsrätten är klar. Men vi gräver givetvis inte där vi inte får fått 
skriftligt godkännande från en markägare. Då hoppar vi över den sträckan tills vi 
har förrättning trots att det kommer att öka kostnaden och möjligen fördröja 
arbetet.

Parallellt jobbar med tillstånd från Vägverket och med samråd med Länsstyrelsen. 
Och det är mycket tjärdalar, vargropar, fornåkrar osv som det ska tas hänsyn till.

 Vi vet inte i detalj i vilken ordning vi kommer att gräva nätet. Detta är för att få 
ner priset så att grävaren har fria händer att arbeta där det passar bäst. Dock 
finns det hela tiden en detaljplan för de kommande två veckorna.

För att arbetet ska gå smidigt är det viktigt att vi har kontaktuppgifter till alla så 
att vi får tag i er. Vi uppdaterar hemsidan fortlöpande och mailar ut information 
när man börjar på den delsträckan som ni ligger på. 

Om man inte har skrivit kontrakt för anslutning så kan man sätta upp sig på 
kölistan. Får vi pengar över så gräver vi så länge pengarna räcker. Vi vet inte när 
vi kan söka bidrag nästa gång så det kan dröja. Har man bara tecknat sig för 
förberedande anslutning kan man sätta upp sig på kölistan för en fullständig 
anslutning.

Det är viktigt att man betalar sin medlemsavgift till det bankgironummer som 
står på fakturan och inte det numret som man använde förra gången. 



Info från BN-schakt (gräventreprenören)
Gräventreprenören inväntar bara att alla tillstånd ska bli klara och bedömer att 
de kommer igång med grävningen i slutet av mars. Då kommer man att börja 
gräva i Öst och först och främst gräva huvudstråken. Hela nätet ska grävas under 
året men det är inte detaljplanerat i vilken ordning de olika sträckorna kommer 
att grävas. Eftersom det är väldigt mycket att gräva och grävningen måste bli 
färdig under året är det viktigt att alla gör vad de kan för att underlätta för 
grävningen, t ex:

• ta emot sten som gräventreprenören gräver upp och behöver bli av med

• låta gräventreprenören parkera bilar och maskiner på lämpliga ställen

• ha upplag av material och massor

• om det är möjligt, undvika att köra där man vet att de är och gräver för 
tillfället. Eftersom det är smala vägar måste maskinerna flytta på sig varje 
gång det kommer en bil och de förlorar tempo

• tydligt märka ut om man vill ha hjälp med tomtgrävning, se vidare nedan

Hjälp med tomtgrävning
Om man vill att gräventreprenören ska sköta grävningen in till huset sätter man 
upp en pinne vid huset där man vill att fibern ska gå in och en pinne vid 
tomtgränsen där fibern ska anslutas (kontakta gärna fiberföreningen för 
rådgivning om lämpliga ställe). På pinnen vid tomtgränsen sätter man en lapp 
med fastighetsägarens namn och fastighetsbeteckning. Om man känner till några 
ledningar, vattenrör eller liknande på sträckan så märker man även ut dem med 
pinnar (skriv gärna på pinnarna vad det är). Sedan kommer gräventreprenören 
med en mindre maskin och gör grävningen. Han tar tiden på hur lång tid det tar, 
skriver ner den på en lapp lägger och lägger den i brevlådan. Sedan skriver ni 
under lappen och lämnar tillbaka den så söker han ROT-avdrag på jobbet.

För att det här ska fungera smidigt är det viktigt att:

• ni har märkt ut allting innan man gräver förbi er fastighet

• satt en lapp på pinnen vid tomtgränsen men namn och 
fastighetsbeteckning och att det är fastighetsägarens namn på lappen 
(annars kan han inte söka ROT-avdrag på arbetet)

Ni behöver alltså inte vara hemma, eller prata med gräventreprenören i förväg, 
har ni förberett enligt ovan så grävs det in till huset.

Egen grävning över tomten
Om man vill gräva själv kontaktar man fiberföreningen och får uppgifter om var 
och när man kan hämta  material. Vid egen grävning är det viktigt att man följer 
grävanvisningarna på hemsidan. Det är speciellt viktigt att det går att hitta 



söktråden, annars går det inte att koppla in fibern.  Tänk på att om du gräver 
själv så ska grävningen över tomten vara färdig en vecka efter det att man har 
grävt nätet fram till tomtgränsen.

Har ni frågor eller känner er tveksamma? Tveka inte att kontakta styrelsen!
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