
ANSLUT DIG TILL 

HÖGANÄS 
ÖPPNA FIBERNÄT

Avtal och  
information för  

anslutning  
2017-2018

MÅNGA VINSTER MED

KO

M M U N ÄG DA FIBERNÄT



BEHOVET AV FIBER ÖKAR VARJE DAG
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VI ÄR UPPKOPPLADE MER ÄN NÅGONSIN
Idag ska datorer, surfplattor, telefoner, tv, ljudsystem, 
molnbaserad fil-lagring och övervakningssystem samsas 
om en internetuppkoppling. Samtidigt ökar storleken på 
alla filer och medier som streamas. Det sätter höga krav 
på en snabb internetanslutning. 

RUSTA DIG FÖR FRAMTIDEN
Kommer du ihåg omställningen från modem till bred-
band? Idag är standard 100 Mbit/s och högsta hastighet 
1000Mbit/s. I takt med att tekniken utvecklas kommer 
vi framöver kunna skicka information med mycket högre 
hastighet i det fibernät vi nu installerar. Redan idag har 
forskare uppnått hastigheter på över 1 400 000 Mbit/s i 
dagens fibernät. Då går det undan!

FIBER ÄR 35% BILLIGARE ENLIGT PTS
Enligt en jämförelse av Post- och telestyrelsen är det upp 
till 35% billigare att ha tv, bredband och telefoni via fiber 
istället för via marknätet, kopparkabel och ADSL.

BÄTTRE DRIFTSÄKERHET OCH FÄRRE AVBROTT
Fibern är okänslig för åsknedslag och kan skicka informa-
tion med bibehållen hastighet över långa sträckor. 

Kopparkabeln har en begränsad livslängd och kräver 
mycket underhåll samtidigt som den tappar hastighet över 
långa sträckor. 

EN FÖRUTSÄTTNING FÖR MINDRE ORTER
Omvärlden kommer förutsätta att vi är uppkopplade. Byar 
och orters attraktivitet kommer till stor del avgöras utifrån 
om de har fiber eller inte. 

FRAMTIDSSÄKRA DITT HUS
All kommunikation kommer huvudsakligen ske via fiber 
framöver. Även telefon- och 3G/4G-näten är samman-
kopplade med fiber. Så troligtvis använder du fiber idag 
utan att tänka på det.

De yngre generationerna tar snabbt och stabilt internet 
för givet. För många är fiberanslutningen ett krav när de 
flyttar till ett nytt boende. Andra står i kö och längtar till 
dagen då de äntligen kan skaffa fiber. 

Ju tidigare du skaffar fiber desto snabbare betalar anslut-
ningen av sig själv genom sänkta kostnader för bredband, 
tv och telefon. 

Fibern är lika viktig som el, vatten och avlopp för vårt samhälle. Den ger dig blixtsnabbt  
internet, driftsäker och billig telefoni samt nya möjligheter för digital tv. 



BREDBAND, TV OCH TELEFONI VIA FIBER

BREDBAND TV TELEFONILEVERANTÖRER
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VÄLJ TJÄNSTER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFON
Att du ansluts till ett öppet stadsnät betyder att du kan 
byta mellan tjänsteleverantörer som du själv vill. Konkur-
rensen sänker priserna och därmed din månadskostnad för 
internet, tv och telefoni. 

Ett alternativ till det öppna stadsnätet hade varit att en 
specifik leverantör anslöt din fastighet till fiber. Då hade 
du varit bunden till att teckna de tjänster som erbjuds hos 
just den leverantören och till deras priser. Istället kan du 
nu välja det som passar dig, och dessutom få ett bra pris.
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Säg inte upp dina befintliga tjänster förrän fibern är installerad. 
Om installationen mot förmodan blir försenad riskerar du att stå utan internet, tv och telefoni. Därför 
rekommenderar vi att du säger upp dina tjänster först när installationen av fiberanslutningen är slutförd. 

Leverantörerna och dess utbud förändras ständigt. Läs mer och se aktuella priser och tjänster på www.gemigfiber.nu.

Ett öppet fibernät med fri konkurrens mellan många tjänsteleverantörer ger dig bra erbjudan-
den för bredband, tv och telefoni.Besök www.gemigfiber.nu för att se aktuella erbjudanden 
och de tjänster du kan beställa. 



Skicka in avtalet senast 1 mars
Vi prioriterar platser med många beställningar. Skicka in ditt avtal 
för att öka möjligheterna att bli ansluten tidigare. Vi ansluter 
återstående områden löpande tills vi byggt ut fibernätet till alla.

ROT-aVDRAG (endast när du betalar direkt)

KundUPPGIFTER

KUNDENS UNDERSKRIFT

I och med undertecknandet av detta avtal bekräftar jag att jag har läst och förstått innebörden av hela detta avtal, inklu-

sive de allmänna avtalsvillkoren som finns att läsa på www.hoganasenergi.se, och att jag står som ägare för ovan angivna 

fastighet. Avtalet gäller till dess att vi grävt förbi ditt hus. Därefter gäller ordinarie pris. 

Kunden skall betala anslutningsavgiften så snart fiberanslutningen är installerad och Höganäs Energi AB skickat faktura 

till Kund. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Sker inte betalning i rätt tid har Höganäs Energi AB rätt att ta ut ränta enligt 

räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen. Kundens personuppgifter används i Höganäs Energi AB:s 

kundregister och i dess dokumentation för informationssyfte och adressökning enligt PUL. Kunden kan kontakta Höganäs 

Energi för ytterligare information om hur personuppgifter används. Grävning från tomtgräns fram till närmsta vägg på 

huskroppen ingår upp till 30 m. Extra grävning debiteras med 300 kr per meter.

Höganäs Energi AB, org. nr 556440-2401 och nedan angiven privatperson (”kunden”) ingår härmed ett avtal avseende anslutning av fastigheten på nedan angiven adress 

Skicka detta avtal till Höganäs Energi, Kundservice, 263 82 Höganäs eller lämna det till Höganäs Energi.

Namn Fastighetsägare 1

Namn Fastighetsägare 2 (om delat ROT-avdrag)

Adress

Telefonnummer

Namnteckning 1
Namnteckning 1 (om delat ROT-avdrag)Namnförtydligande

Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning

Beställningen avser adressen

Mobiltelefonnummer

E-post

Ort och datum

Fakturaadress (om annan än ovan)

Personnummer 1

Personnummer 2 (om delat ROT-avdrag)

Postnummer och ort

JA, TACK!
Jag vill ansluta min villa till fibernätet. 

✓
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AVTAL FÖR FIBERANSLUTNING

SÅ VILL JAG BETALA
Betala direkt 19 900 kr Ja, jag önskar ROT-avdrag för den del av arbetet som utförs på min fastighet (1900 kr inklusive moms).
Månadsbetalning 249 kr/månad Andel ROT-avdrag på fastighetsägare 1

100 %

Andel ROT-avdrag på fastighetsägare 2

Totalt

%

%

(17 995 kr med beviljat ROT-avdrag )

(I 36 månader. Sen köp loss för  12 900 kr eller fortsätt månadsbetal-ningen)
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GRÄVNING INGÅR
På tomt fram till närmsta vägg upp till 30 meter från vår 
avlämningspunkt. Ytterligare grävning sker i överkommel-
se med entreprenören och enligt deras gällande priser. 

ANSLUTNINGEN BETALD PÅ FEM ÅR
Bredband via ADSL, telefon via kopparkabel och digital 
tv med de vanligaste kanalerna brukar kosta från ca 800 
kr per månad. Via fiber kan du få bättre tjänster från ca 
400 kr per månad. På några år har du alltså sparat in hela 
anslutningsavgiften för din fiberanslutning.

AKTIVERINGSKOSTNAD
Första gången du gör en beställning från en tjänsteleveran-
tör tillkommer en avgift på 300 kr för att Öresundskrafts 
stadsnät aktiverar din anslutning och registrerar den på 
dig.

Månadsbetalning

19 900 kr
Ordinarie pris är 24 900 kr utan grävning på tomten

17 995 kr med ROT-avdrag

Betala direkt
Du betalar en engångskostnad mot 

faktura i samband med inkoppling 
av fiber och fibermodem. 

249 kr / mån

Bindningstid på 36 månader. 
Sen fortsatt månadsbetalning eller 

köp loss din anslutning för 12 900 kr. 

Månadsbetalning

ROT-avdrag kan ej ges vid månadsbetalning

ERBJUDANDET ÄR TIDSBEGRÄNSAT
Priserna gäller när du tecknar avtal inom en viss tid och i 
områdena vi ansluter till fiber just nu. För mer information 
kring ditt område, vänligen besök www.hoganasenergi.se. 
Du kan ansluta din villa längre fram men då till ordinarie 
pris. Priset avser endast anslutningsavgiften till fibernätet. 
Kostnader tillkommer för de tv, bredband och telefoni-
tjänster du beställer.

ROT-AVDRAG
Om Skatteverket inte beviljar ditt ROT-avdrag gäller ordi-
narie kampanjpris 19 900 kr. Följ checklistan på sidan 18 
för att öka dina möjligheter till ROT-avdrag. 

ÅNGERRÄTT
Beställningar kan ångras så länge inget arbete utförts.  

NÄR FÅR  
DU FIBER?Vi planerar att ansluta de återstående områdena till fibernätet under 2017-2018. Utbyggnaden sker löpande i landsbygd och samhällen utifrån inskickade avtal och tillgänglighet.



SÅ GÅR INSTALLATIONEN TILL
När installationen är klar och din anslutning är aktiverad beställer du tjänster för 
bredband, tv och telefoni på www.gemigfiber.nu.

7. SLUTINSTALLATION
Vi blåser fibern från gatan 
in till ditt hus och monterar 
din anslutningsdosa och fi-
bermodem. Slutinstallatio-
nen tar ungefär en timme 
och vi bokar en tid med dig 
i god tid. 

6. TIDSBOKNING
Entreprenören bokar tid för 
slutinstallation. Hör av dig till 
entreprenören och boka en ny 
tid om den föreslagna tiden 
inte passar.

4. GRÄVNING I GATAN
Entreprenören gräver och 
lägger ner fiber i din gata. 

3. PROJEKTERING
Entreprenören bokar möte 
med dig och tillsammans 
planerar ni hur fibern ska 
dras in på din tomt och 
fram till huset. 

5. GRÄVNING PÅ TOMTEN
Entreprenören gräver fram 
till ditt hus och lägger ner 
en tom slang som  
vanligtvis dras in i huset 
genom fasaden. 

Varje installation är unik 
och anpassas utifrån din 
tomt och ditt hus. 

2. DINA FÖRBEREDELSER
Läs igenom informationen, 
se filmerna och bestäm var 
du vill ha fibern indragen 
och fibermodemet uppsatt. 

1. SKRIV PÅ AVTALET
Vi informerar dig i 
god tid innan arbetet 
påbörjas i ditt område. 

8. BESTÄLL TJÄNSTER
När din fiberanslutning 
installerats och registrerats 
kan du beställa tjänster för 
bredband, tv och telefoni 
hos någon av  tjänsteleve-
rantörerna på  
www.gemigfiber.nu. 

ROT-aVDRAG (endast när du betalar direkt)

KundUPPGIFTER

KUNDENS UNDERSKRIFT

I och med undertecknandet av detta avtal bekräftar jag att jag har läst och förstått innebörden av hela detta avtal, inklu-
sive de allmänna avtalsvillkoren som finns att läsa på www.hoganasenergi.se, och att jag står som ägare för ovan angivna 
fastighet. Avtalet gäller till dess att vi grävt förbi ditt hus. Därefter gäller ordinarie pris. 

Kunden skall betala anslutningsavgiften så snart fiberanslutningen är installerad och Höganäs Energi AB skickat faktura 
till Kund. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Sker inte betalning i rätt tid har Höganäs Energi AB rätt att ta ut ränta enligt 
räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen. Kundens personuppgifter används i Höganäs Energi AB:s 
kundregister och i dess dokumentation för informationssyfte och adressökning enligt PUL. Kunden kan kontakta Höganäs 
Energi för ytterligare information om hur personuppgifter används. Grävning från tomtgräns fram till närmsta vägg på 
huskroppen ingår upp till 30 m. Extra grävning debiteras med 300 kr per meter.

Höganäs Energi AB, org. nr 556440-2401 och nedan angiven privatperson (”kunden”) ingår härmed ett avtal avseende anslutning av fastigheten på nedan angiven adress 

Skicka detta avtal till Höganäs Energi, Kundservice, 263 82 Höganäs eller lämna det till Höganäs Energi.
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Personnummer 2 (om delat ROT-avdrag)

Postnummer och ort
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AVTAL FÖR FIBERANSLUTNING

SÅ VILL JAG BETALA
Betala direkt 19 900 kr Ja, jag önskar ROT-avdrag för den del av arbetet som utförs på min fastighet (1900 kr inklusive moms).Månadsbetalning 249 kr/månad Andel ROT-avdrag på fastighetsägare 1

100 %

Andel ROT-avdrag på fastighetsägare 2

Totalt

%

%

(17 995 kr med beviljat ROT-avdrag )

(I 36 månader. Sen köp loss för  12 900 kr eller fortsätt månadsbetal-ningen)

Följ anslutningsprocessen för ditt område
På www.hoganasenergi.se finns aktuell information för just ditt område 
så att du kan följa processen fram till färdig installation. Kommande 
områden och platser läggs upp när de upphandlats av en entreprenör. 
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Vårt mål är att bygga fiber till alla i Höga-
näs kommun. Hittills har vi byggt till 65 % 
av kommunen och de områden som är kvar 
kommer att få erbjudande om anslutning de 
kommande två åren.
Sedan start har vi prioriterat de områden med högst in-
tresse, oavsett om de ligger på landsbygden eller i centra-
lorten. 

Det fibernät som vi bygger ägs indirekt av dig som kom-
muninvånare. Höganäs Energi är ett aktiebolag som helt 
och hållet ägs av Höganäs kommun. 

Vårt uppdrag är att göra Kullabygden till en attraktiv plats  
för dig som kommuninvånare. Det ska uppnås genom att 
vi skapar affärsmässig samhällsnytta. Affärsmässigheten 
bygger på att vi ska gå med vinst så att vår verksamhet 
inte behöver skattemedel för att gå runt. Samtidigt beta-
las eventuell vinst tillbaka till vår ägare kommunen så att 
den kommer till nytta för dig som kommuninvånare.

Samhällsnytta handlar om att göra Höganäs kommun 
bra för dig som invånare. Det ligger därför i vårt intresse 
att ge dig en så bra fiberuppkoppling som möjligt. Med 
en anslutning till vårt fibernät kan du vara säker på att 
pengarna stannar i kommunen och du får tillgång till bra 
tjänster idag och i framtiden. 
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FIBER TILL ALLA I HÖGANÄS KOMMUN



I årets Näringslivsrankning ligger Höganäs kommun idag 
på plats fem av landets 290 kommuner. Vårt fibernät har 
haft en stor påverkan på denna rankning eftersom det ger 
bra IT-möjligheter till våra företag. 

Höganäs Energi bygger ett helt öppet fibernät. Alltså 
det fysiska nät av fiberkablar som ditt hus ansluts till. Vi 
anlitar en kommunikationsoperatör (KO) som med sin 
tekniska utrustning ser till att data kan transporteras i våra 
fiberkablar. Idag anlitar vi KO:n Öresundskraft Stadsnät 
eftersom de uppfyller våra krav på ett öppet fibernät.

Med helt öppet menar vi att alla tjänsteleverantörer 
är välkomna in i nätet på samma villkor. I de nät som vi 
menar inte är helt öppna kan KO:n välja vilka tjänsteleve-
rantörer som ska få erbjuda sina tjänster i nätet. I vissa fall 
äger företaget som bygger nätet även KO:n samt erbjuder 
sina tjänster i KO:ns nät. 

I Höganäs Energis öppna stadsnät finns en mängd 
tjänsteleverantörer som konkurrerar om dig som kund. 
De erbjuder dig bra och prisvärda erbjudanden för att 
locka dig som kund att byta till dem nu och framöver. Ett 
erbjudande kan vara att få sex månader till halva priset 
eller en router och digitalbox för tv på köpet vid en viss 
bindningstid. Poängen är att du kan byta leverantör när 
du själv känner för det. Med oss som nätägare kan du vara 
trygg med att du alltid har bra tjänster att välja på i vårt 
fibernät. 

När ett område är utvalt och ska anslutas så genomför 
vi projektet oavsett anslutningsgrad eftersom att alla ska 
få fiber. Med tio års erfarenhet vet vi att det tar ungefär 
sex månader att ansluta ett område. 
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KOMMUNER KAN ÖKA 
BREDBANDSNÄTENS SAMHÄLLSNYTTA

som antingen byggt ut ett stadsnät eller som överväger 
att göra det.

– Här får kommuner bland annat motiv till att själva äga 
stadsnät. Acreo går igenom de olika former för utbyggnad 
och ägande som kommuner kan välja mellan och man ger 
också exempel på hur välfärden kan utvecklas av att det 
finns stadsnät, säger Peter Haglund, sektionschef på SKL.

Kommunerna bidrar till utbyggnad på flera sätt. I den 
nya rapporten konstateras att kommunen har flera olika 
möjligheter att bidra till utbyggnad – exempelvis som 
tillståndsgivare, koordinator av samhällsbyggande och 
genom att upplåta mark. Kommuner med eget stadsnät 

Att kommuner äger stadsnät, lokala 
bredbandsnät, kan medföra många vinster 
för invånare, företag och för samhället i 
stort. Genom att utveckla sin roll som ägare 
av stadsnät kan kommunerna bidra till att 
samhällsnyttan ökar ytterligare.
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Det konstaterar forskningsinstitutet Acreo 
Swedish ICT i en ny rapport som skrivits på uppdrag 
av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Syftet med 
uppdraget har varit att ge en vägledning till kommuner 
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kan också långsiktigt garantera att bredband tillhandahålls 
på öppna och likvärdiga villkor. När kommuner äger bred-
bandsnät kan leverantörer konkurrera fritt om att erbjuda 
de bästa tjänsterna till lägsta pris.

”Tillgången till ett operatörsneutralt nät är kärn-
frågan, dvs att alla aktörer på marknaden kan använda 
näten på lika villkor och kunna hyra svartfiber. På så sätt 
skapas valfrihet för konsumenterna (hushåll, offentlig sektor 
och företag) och därmed på sikt lägre priser.”

”Den grundläggande frågan är hur man kan säkerställa att 
ett nät tillhandhålls operatörsneutralt. Ett offentligt ägande 
är det enda som över tid säkrar denna tillgång.”

”Fiberinfrastrukturen kommer dessutom att vara 
nyckeln till utvecklingen av de framtida digitala välfärds-
tjänsterna. En kommun kommer inte att kunna upphandla 
tjänsterna var för sig, inkl infrastruktur, utan samma in-
frastruktur måste vara öppen och kunna användas som en 
tjänsteplattform för alla typer av kommunala tjänster. Det 
kan gälla t ex vård och omsorg men också för sensorer i ga-
turummet för trafikstyrning, miljömätning med mera. Det är 
viktigt att erhålla dynamik i denna tjänsteutveckling och inte 
vara hänvisad till en eller fåtal privata aktörer som äger och 
kontrollerar infrastrukturen.”

”En privat aktör önskar att öka sina marknadsan-
delar och att säkra intäkterna över tid. Det innebär att om 
en privat aktör byggt ut fibernätet och anslutit hushållen så 
kommer affärsmodellerna att utvecklas så att de behåller 
kontrollen över anslutningen. Även om privata aktörer idag 
agerar på infrastrukturnivå, så är sannolikheten mycket hög 
att man antingen säljer sitt nät och kundanslutningarna till 
den aktör som betalar bäst vilket kan innebära en operatör 
som även tillhandahåller tjänster, eller att i egen regi gå upp 
i värdekedjan till de nivåer som de anser löna sig bäst.”

”Betänk att en ny ägare kan överlåta nätet vidare 
och det blir då allt svårare att hävda tidigare överens-
kommelser. Ett eget ägande ger alltid oinskränkt rätt och 
förfogande över nätet. Vid en överlåtelse är det viktigt att 
säkerställa principer och riktlinjer för de egna behoven. 
En ny ägare som främst drivs av affärsmässiga skäl kan ha 
annorlunda prioriteringar än kommunen. Det gäller att noga 
överväga vad en överlåtelse kan innebära för samhällsas-
pekten. SKL har rekommenderat sina medlemmar att inte 
sälja stadsnäten. Ett eget ägande gör det lättare att skapa 
konkurrens och undvika privata monopol.”

”Detta har visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt 
och kommuner som har övergått till att handla upp tele- och 
datakommunikationstjänster genom det egna fibernätet har 
sparat upp emot 30 % av kostnaden för den interna kommu-
nikationen.”

”Det talas ofta om öppet nät, i regel avses ett nät där 
flera operatörer konkurrerar om kunderna. Operatörsneu-
tralt nät kan vara en bättre beskrivning. Begreppet öppna 
nät, missbrukas och används ibland av operatörsägda nät.”

”Det finns också en modell som innebär att en aktör 
här kallad kommunikationsoperatör, aktiverar näten, men 
utan egna tjänster, utan gör i stället avtal med flera olika 
tjänsteleverantörer (Internet, tv etc) som presenteras för 
konsumenterna på en portal så att kunderna kan välja och 
byta leverantör. Det anses som betydligt förmånligare jäm-
fört med när en leverantör har ensamrätt inom ett nät.”

”En del stadsnät agerar själva som kommuni-
kationsoperatör vilket innebär att det inte blir en helt 
neutral lösning. En del kommunikationsoperatörer är också 
närstående en operatör, vilket innebär att de inte är neutra-
la, eller t.o.m. inte erbjuder tjänster från konkurrenter.”

Källa
Sveriges Kommuner och Landstings hemsida 
(2016-09-27). Detta uppslag innehåller urklipp 
från rapporten ”Kommunerna – nyckelspelare i 
utbyggnaden av fibernät”. Rapporten är framtagen 
av Acreo Swedish ICA på uppdrag av Sveriges kom-
muner och landsting och publicerad i Stockholm 
juni 2016.

Läs hela rapporten här:  
http://bit.ly/2ddke6D
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Fördelar med 
kommunens fibernät

 » Ett operatörsneutralt nät med fri konkurrens 
ger dig bra priser och erbjudanden för 
bredband, tv och telefoni

 » Allt ingår - ingrävning, full återställning och 
fibermodem

 » Du kan ansluta dig oavsett anslutningsgrad på 
din gata

 » Ingen nätavgift

 » Pengarna stannar i kommunen
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR FIBER
ENKLARE ATT ARBETA HEMIFRÅN
Antalet arbetsgivare som tillåter arbete på distans ökar. 
Att arbeta hemifrån ställer krav på den anställdes inter-
netuppkoppling. Den måste vara stabil och snabb så att 
arbetet flyter på precis som om man satt på kontoret. 

När filerna lagras på en nätverkshårddisk många mil he-
mifrån kan det med en fiberanslutning gå lika snabbt att 
öppna dem som om de hade legat i den egna datorn.

Vissa företag har möten via videosamtal så att även de 
som arbetar på distans kan vara med. Det kräver också en 
stabil internetanlslutning så att videosamtalet inte hackar 
eller kopplas ned under mötet. 

Att ansluta sig till fibernätet kan i många fall 
ge ökad livskvalitet. Det är en förutsättning 
för en levande landsbygd och viktig del av den 
pågående utvecklingen i världen. Läs mer om 
de möjligheter som ges med en fiberanslut-
ning. 
NY FRAMTID FÖR TV 
Allt färre ser på tv med-
an programmen sänds. 
Istället tittar fler genom 
webb-tv och streaming-
tjänster i datorn, surfplat-
tan eller mobilen. Med 
tjänster som HBO-Nordic, 
Netflix, Viaplay, Headweb 
och CMore kan du se filmer och serier på dina villkor. 
Självklart stödjer de HD-upplösning, 5.1 surroundljud och 
kan spelas upp på både datorer, surfplattor, tv-appar och 
mobiltelefoner. 

Filmerna och programmen kan spelas upp på tv:n med 
en Google Chromecast eller en Apple TV. Vissa tjäns-
ter kan även spelas upp via inbyggda appar i din tv, 
blu-rayspelare eller digitalbox. Tjänster som Plex gör det 
möjligt att visa bilder och video som ligger i din dator på 
din tv och andra enheter. Med en fiberanslutning kan du 
njuta av dessa tjänster utan lagg eller begränsningar i  
kvalitet. 
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EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FÖRETAG
2015 fanns det över 1 miljon små företag med 0-9 an-
ställda i Sverige. Många av dessa drivs från hemmet och 
är beroende av internet. Det kan handla om att sköta den 
onlinebaserade bokföringen under kvällstid, uppdatera 
hemsidan, blogga, skriva i sociala medier, behandla ordrar i 
e-butiken, beställa nya produkter eller svara på mejl. 

En stabil internetuppkoppling är avgörande för att arbetet 
ska kunna göras hemifrån. Med fiber kan de som bor på 
landsbygden få samma möjligheter som boende på större 
orter. Företagare ska kunna lita på att internetuppkopp-
lingen fungerar även vid regn och dåligt väder. 

INTERNET SKA ALLTID FUNGERA
Du kanske har hört någon säga att internet ”laggar”. Det 
betyder att det går segt och inte flyter på som det ska. 
Lagg är oerhört frustrerande för den som försöker spela 
upp ett videoklipp på youtube om klippet aldrig laddar 
klart eller bryts mitt i.  
 
Det kan betyda ”vinna eller försvinna” för den som spelar 
datorspel. Tänk dig att spelet fryser precis när du ska klara 
av den där sista uppgiften eller gå i mål. När spelet återgår 
till det normala har du redan förlorat.

Även om du inte spelar datorspel eller ser på video över 
nätet så kan det vara nog så frustrerande när vanliga sidor 
tar evigheter att ladda. Med en fiberanslutning surfar du 
med hög hastighet och slipper både lagg och långa ladd-
ningstider. 

UNDERHÅLLNING OCH SPEL
Idag spelas många spel över internet. Både mot andra och 
i samarbeten och team. Spelen kan köpas eller hyras direkt 
över internet och laddas ner till spelkonsollen, surfplat-
tan, mobiltelefonen eller datorn. Spelarna kan prata med 
varandra i headset medan de spelar och  dessutom köpa 
tillägg till spelet över nätet. 

Dagens spel och spelkonsoller kräver helt enkelt en bra 
internetuppkoppling för att du ska kunna utnyttja alla 
möjligheter som finns. 

NYA MÖJLIGHETER
Redan idag finns utbildning på distans, videokonferenser, 
larm och säkerhetstjänster, medicinska kontroller vid sjuk-
vård i hemmet, övervakning av värme och el. 

Vi använder molntjänster för säker datalagring av våra 
filer. Hemlarm sker via internet istället för via telefonlin-
jen. Vi pratar med våra nära och kära via videotelefoni och 
datorprogram som Word, Excel, Powerpoint och Outlook 
körs direkt i webbläsaren istället för att behöva installeras. 

Trenden pekar mot att fler saker i hemmet blir uppkoppla-
de. Användningsområdena är många. Tänk dig att kaffe-
bryggaren slås på när du vaknar, tvättmaskinen körs när du 
slår på den från en app och kylskåpet varnar om du glömt 
stänga dörren ordentligt. Framtiden kommer bjuda på en 
mängd smarta uppkopplade produkter som förenklar vår 
vardag.

Vi kan vara säkra på att tjänster som förutsätter hög in-
ternetkapacitet kommer fortsätta utvecklas i en allt högre 
takt. Allt fler blir beroende av en stabil och snabb inter-
netuppkoppling. Det vi har sett idag är bara startskottet på 
en mängd saker i hemmet som ska dela på en internetupp-
koppling. 

Några forskare har satt ett nytt hastighetsrekord på 
internet genom att överföra data med hastigheten 
1400 Gbps med dagens fiberkablar. I framtiden kan 
vi se fram emot mycket högre överföringshastigheter 
än 1 Gbps som är det snabbaste som erbjuds idag. 



Sida 12 av 20

SÅ KOPPLAR DU IN DIN UTRUSTNING
All utrustning kopplas in till fibermodemet (CPE:n) som monteras hemma hos dig. 
Här berättar vi mer om hur du kopplar in din dator, tv och telefon. 

INKOPPLING I FIBERMODEMET
Fibermodemet har fem portar. Varje sak som kopplas 
in i en port får en egen IP-adress. Eftersom antalet 
IP-adresser på internet börjar ta slut i världen är du be-
gränsad till att endast använda två portar för internet. 

TV-apparater måste kopplas 
direkt i fibermodemet och de 
använder då ingen IP-adress. 
Men all övrig utrustning som 
datorer, skrivare och telefoner 
kan kopplas in via en router. 
Vi rekommenderar därför 
att du kopplar in en trådlös 
router i en av portarna. Den 
trådlösa routern skapar nya 
IP-adresser som endast används av dig. På så sätt kan du 
koppla in en mängd saker som tillsammans bara använ-
der en IP-adress i fibermodemet. När du kopplar saker till 
fibermodemet ska du använda en nätverkskabel av typen 
CAT6 eller bättre. Dessa finns att köpa i de flesta elektro-
nikbutiker. 

ANSLUT DIN DATOR
Din dator kan kopplas in med sladd direkt till fiber-
modemet. Men vi rekommenderar att du ansluter den 
trådlöst eller med kabel via en trådlös router. Om du 
har flera datorer måste dessa anslutas via en router. 

VÄLJ RÄTT TRÅDLÖS ROUTER
Med ett snabbt internet är det viktigt att din router 
klarar minst samma hastighet. Annars kan du inte 
utnyttja bredbandets maximala hastighet om du surfar 
trådlöst.

Det finns olika standarder 
som skiljer sig åt i överfö-
ringshastighet. Idag heter den 
snabbaste standarden Wire-
less AC men den vanligaste 
standarden är fortfarande 
Wireless N. En router är 
bakåtkompatibel och datorer 
som bara stödjer äldre standarder som Wireless G eller N 
kan också användas även om överföringshastigheten blir 
lägre. 

FLERA HASTIGHETER FÖR WIRELESS N
Den teoretiska maxhastigheten på 300 Mb/s uppnås ge-
nom att använda två datorströmmar på 150 Mb/s vardera. 
På samma sätt kan hastigheterna 450 Mb/s och 600 Mb/s 
uppnås genom att använda tre eller fyra datorströmmar 
samtidigt. Tillverkarna skriver ut vilken hastighet en router 
har stöd för. 

Tänk på att maxhastigheterna är teoretiska och beror 
på avstånd till routern och om det är väggar och annat 
emellan. Vill du kunna surfa med 250 Mb/s så rekom-
menderar vi en router med minst 450 Mb/s för att vara 
på den säkra sidan. 

Vid dålig räckvidd kan du använda en räckviddsförlängare 
(repeater) som repeterar signalen. Det kan vara lösning-
en när det trådlösa nätverket inte når överallt i huset. 

Wireless B

Wireless G

Wireless N

Wireless AC

11 Mb/s

54 Mb/s

300 Mb/s

1300 Mb/s

TEORETISKA ÖVERFÖRINGSHASTIGHETER FÖR DE OLIKA STANDARDERNA

NÄTVERKSKABEL CAT6

REKOMMENDATIONER
Köp en router med Wireless AC och eller Wireless N 
med minst 450 Mb/s.
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ANSLUT DIN TV
Alla tv-apparater måste ha en digitalbox. Digitalboxen 
ansluts direkt till fibermodemet (CPE:n) med en nätverks-
kabel (CAT6 eller bättre) eller via en trådlös överföring. 

Mellan digitalboxen och tv:n brukar 
man använda en HDMI-kabel. Du 
behöver en digitalbox som är byggd 
för IP-tv över fibernätet. Tyvärr kan 
du inte använda dina gamla digital-
boxar för marknätet. Digitalboxen 
köper du från din tjänsteleverantör. 
Ibland ingår den när du tecknar ett 
abonnemang med viss bindningstid. 

ANSLUT FLERA TV-APPARATER
Har du fler än en tv så behöver dessa också digitalboxar 
som kopplas direkt till fibermodemet trådlöst eller med 
kabel.

 

TRÅDLÖS ÖVERFÖRING AV TV-SIGNALEN
Med en ”Homeplug” kan du skicka tv-signalen via elnätet. 
De fungerar bra även om signalen går mellan olika faser 
och de klarar hastigheter upp till 200 Mb/s eller 500 Mb/s. 
Du kan också köpa en vanlig trådlös överföring för IP-tv 
i en datorbutik. Trådlösa överföringar använder en IP-
adress. Eftersom fibermodemet vanligtvis har två IP-adres-
ser och du troligtvis vill använda en av dessa till en router 
behöver du dra nätverkskabel till övriga tv-apparater. 

TELEFON
Telefonen kopplas in via en telefonidosa för IP-telefoni. 
Telefonidosan kan kopplas direkt i fibermodemet (CPE:n) 
eller via en trådlös router. Vanligtvis ingår telefonidosan 
när man tecknar ett telefonabonnemang. Ibland är den 
inbyggd i en router som du får av tjänsteleverantören.

INKOPPLING AV FLERA TELEFONER
Ett sätt är att koppla in telefonidosan till första jacket och 
koppla ur den inkommande kopparkabeln från telefonnä-
tet. Sen kan du koppla in telefoner i alla befintliga tele-
fonuttag och ringa precis som vanligt. 

ANSLUTA ANDRA ENHETER TRÅDLÖST
Surfplattor, mobiltelefoner, skrivare, övervakningssystem 
och ljudsystem ansluts vanligtvis via en trådlös router.

Vänster: Homeplugs överför signalen över el-
nätet. Höger: Trådlös överföring av signal för IP-tv. De går att köpa i elektronikbutiker. 

Router Telefonidosa Telefon

Router Telefonidosa
Telefon 1

Telefon 2

Digitalboxen är ansluten med 
kabel.

Digitalboxen är ansluten trådlöst via 
elnätet med Homeplugs.

Fibermodem (CPE)

Homeplugs

HDMI-kabel



Sida 14 av 20

Ett exempel på hur du kan koppla in din tekniska utrustning. 
INKOPPLING I HEMMET

Fibermodem (CPE)

Telefon

Telefon

Signal via kabel
Trådlös signal

Telefonidosa

Befintliga telefonuttag

Digitalbox

Digitalbox

Homeplug

Homeplug

Tv Tv

Stationär dator

Surfplatta

Bärbar dator

Router



INKOPPLING AV UTRUSTNING
Lär dig hur du kopplar in din tv, telefon, router, dator 
och annan utrustning.

GRÄVNING OCH INSTALLATION
Se hur det går till när vi lägger ner fiber i din gata och 
installerar fibermodemet i ditt hus. 

INFORMATIONSFILMER

Se filmerna på www.hoganasenergi.se

KOMMUNINVÅNARE BERÄTTAR OM FIBER 
Anslutna villaägare, medarbetare på Höganäs Energi 
samt Peter Kovacs berättar fördelarna med att skaffa 
fiber och varför fibernätet är viktigt för Höganäs 
kommun. 

PLACERING AV FIBERMODEMET
Vi berättar fördelar och nackdelar med att sätta 
fibermodemet i hallen, köket, vardagsrummet och på 
andra vanliga platser. 

Vem gör vad?

Fiberinstallation
Höganäs Energi ansvarar för att ditt 
hus ansluts till fibernätet. Med hjälp 
av våra entreprenörer grävs fibern 
ner i din gata och fram till ditt hus. Vi 
monterar även din anslutningsdosa 
och fibermodem. 

Du kommer att ha kontakt med tre olika aktörer under installationen och användningen av din fiberansluting. 

Ägare av utrustningen - KO
Kommunikationsoperatören 
Öresundskraft stadsnät äger och 
ansvarar för driften av den tekniska 
utrustningen som monteras i ditt 
hus. De ansvarar också för fibernätets 
elektroniska utrustning och ser till att 
den uppgraderas kontinuerligt för att 
höja prestandan för dig som användare. 

Tv, bredband och telefoni
Du har en mängd leverantörer att 
välja mellan för de tjänster du önskar 
teckna. På gemigfiber.nu kan du läsa 
mer om dessa.
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FRÅGOR OCH SVAR
Vi får dagligen frågor kring att ansluta sig till fibernätet och svarar på några av dessa här.  
Läs fler på www.hoganasenergi.se. 

Pris och erbjudande
Kan jag göra skatteavdrag för min 
fiberanslutning?
Ja. Du kan göra ROT-avdrag för den 
grävning som ingår. Dock endast när 
du betalar direkt. Följ checklistan på 
sidan 18 för att öka dina möjligheter 
till ROT-avdrag. 

Kan jag skaffa fiber senare om jag 
inte gör det nu?
Självklart, men då till ordinarie pris 
24 900 kr. Dessutom ingår inte gräv-
ning fram till huset utan det tillkom-
mer med minst 4700 kr om man inte 
gräver själv. 

Kan jag gräva själv på min tomt?
I detta erbjudande med priset 
19 900 kr ingår grävning och du 
kan inte gräva själv. Vid anslutning i 
efterhand till priset 24 900 kr ingår 
inte grävning men den kan köpas till 
för 4700 kr.

Blir det billigare om jag redan grävt 
ner fiberslang på min tomt?
Nej, alla får samma erbjudande.   

Varför kostar anslutningen så 
mycket?
19 900 kr är mycket pengar. Men att 
ansluta fiber kostar mindre än att 
ansluta telefon via kopparledning (ca 
28 000 kr) eller anslutning till elnätet 
(26 900 kr). I Höganäs kommun får 
alla samma pris oavsett var de bor. 
Grävning och asfaltering står för den 
största delen av kostnaden. Dessa 
kostnader ökar varje år vilket betyder 
att priset för anslutningen kommer 
öka i samma takt. Det kommer därför 
aldrig bli billigare än det pris du får nu.  

Vad gör jag om jag inte har råd?
Välj månadsbetalning och betala 
249 kr i månaden i 36 månader. 
Köp sedan loss din anslutning för 
12 900 kr. Många sparar pengar varje 
månad tack vare att månadskostna-
derna för bredband, tv och telefoni 
sjunker när de skaffat fiber. Låt säga 
att du sparar 360 kr per månad på 

dina sänkta kostnader. Sparar du 
dessa pengar varje månad så täcker 
det kostnaden för att köpa loss an-
slutningen efter 36 månader. Du kan 
också låna till anslutningsavgiften hos 
din bank. Tack vare lägre kostnader för 
bredband, tv och telefoni är det möj-
ligt att anslutningsavgiften betalar av 
sig på 5 år. 

Ökar fibern värdet på mitt hus?
Det finns mäklare som menar att 
huset kan öka i värde tack vare fiber. 
Många köpare frågar om fiber på 
visningarna och snabbt internet är 
attraktivt idag. 

Hur kan jag spara pengar på att ha 
fiber?
Tänk dig att du månadsvis betalar 
359 kr för Telia ADSL 30 Mbit/s, 
165 kr för Telia Bas telefoni och 
tv-abonnemanget Mix från Boxer för 
299 kr. Det ger en total månadskost-
nad på 823 kr exklusive dina ringda 
telefonsamtal. 

Jämför med dessa prisexempel för 
tjänster via fiber från Bredband2 m.fl. 
100 Mbit/s för 218 kr/mån, Telefoni 
inkl. telefonibox via Alltele för 75 kr/ 
mån och ett normalstort tv-utbud 
via bredbandsbolaget för 169 kr/mån 
(2016-01-07). Totalt 462 kr/mån. I 
detta exempel skulle du spara 361 kr 
per månad på att skaffa fiber och 
spara in anslutningskostnaden på ca 
4,5 år samtidigt som du surfar mycket 
snabbare. 

Invändningar mot fiber
Det går väl lika bra att surfa via 
3G/4G nätet?
Nej. 3G/4G-nätet tappar signalstyrka 
både vid avstånd och dåligt väder. Det 
räcker med ett kort avstånd och lite 
regn för att det ska bli märkbart lång-
sammare. Dessutom delar användar-
na på signalen så att den blir svagare 
om flera i området surfar samtidigt. 
De flesta operatörer ger dig dessutom 
en begränsad surfmängd som kan ta 
slut snabbt när du surfar med 4G. 

Klarar jag mig inte med adsl, 
basutbudet för tv och att ringa med 
mobiltelefonen?
Inte framöver. Det dyker upp fler och 
fler saker och tjänster som kräver 
högre hastighet och större driftsäker-
het på internetanslutningen. Dess-
utom ökar anslutningskostnaden för 
fiberanslutningen varje år samtidigt 
som du betalar mer för bredband, tv 
och fast telefoni när du inte har fiber. 
Att ansluta sig om några år kommer 
alltså kosta dig mer än om du gör det 
nu. Om du ansluter dig nu kommer du 
istället kunna spara pengar varje må-
nad så att din fiberanslutning betalar 
av sig själv på några års sikt. 

Är det verkligen bättre?
Ja, det är en helt ny typ av infrastruk-
tur vi bygger. Det är Sveriges nya 
grund för bredband, telefoni, tv och 
även radio när FM-bandet stängs ner 
framöver. 

• Det finns flera fördelar med fiber:

• Mycket högre hastighet

• Bättre driftsäkerhet och problem 
uppstår sällan med anslutningen

• Säkert vid blixtnedslag

• Bibehållen hastighet oavsett av-
stånd och väder

• Ingen påverkan från andra

TV
Kan jag använda min gamla tv 
och dessutom koppla in flera tv-
apparater?
Ja, men du behöver en digitalbox 
för fiber till varje tv du vill använda. 
Digitalboxarna kopplar du med en 
nätverkskabel till ditt fibermodem 
(CPE). Det finns även trådlösa överfö-
ringar som kan användas om du inte 
vill dra nätverkskabel till digitalbox-
arna. Digitalboxen köper du från din 
tjänsteleverantör. Ibland ingår den när 
du tecknar ett abonnemang med viss 
bindningstid. 



Vilka kanaler kan jag titta på?
Precis som för vanlig digitaltv väljer 
du själv vilket programutbud du vill 
ha. 

Telefon
Kan jag använda min gamla 
telefon?
Ja, du kan använda din nuvarande 
telefon och nummerpresentatör. 
Fördelen med fiber är bättre ljud-
kvalitet, mindre störningar och lägre 
pris för telefonabonnemanget. Enda 
skillnaden är att du inte kan ringa 
under strömavbrott. Men det kan du 
inte idag heller om du använder en 
trådlös telefon som kräver ström. Vid 
strömavbrott kan du istället använda 
din mobiltelefon. 

Kan jag koppla in flera telefoner?
Ja, det kan du. Koppla in telefonidosan 
till första teleuttaget och koppla bort 
den inkommande telefonanslutningen 
för att använda dina nuvarande tele-
foner och ringa som vanligt. 

Hur ansluts mitt villalarm?
Kontakta din larmleverantör och fråga 
vad som gäller för just ditt larm. 

Datorer och surfplattor
Hur kopplar jag in flera datorer?
Anslut en router till ditt fibermodem 
(CPE). Sedan kan du surfa trådlöst 
eller via nätverkskabel från datorer, 
surfplattor, mobiltelefonen och även 
koppla upp andra enheter som skri-
vare, larm, ljusstyrning och värmesys-
tem. 

Tjänster och leverantörer
Vilka tjänster och leverantörer 
kan jag välja mellan för bredband, 
telefoni och tv?
Det kan du läsa på www.gemigfiber.nu

När kan min anslutning aktiveras?
När fibern är ansluten och testad kan 
du beställa dina tjänster. Säg helst 
inte upp dina gamla tjänster förrän 
dess. 

Fiberanslutningen
Vad ingår i anslutningsavgiften?
• Grävning upp till 30 m fram 

till närmsta husvägg från vår 
avlämningspunkt. 

• Material såsom rör och kabel in i 
huset

• Blåsning av fiber in i huset

• Svetsning av fiberkabel

• Egen anslutning i närmsta fiber-
station

• Fibermodem för Bredband, tv och 
telefoni (CPE) (Tillhör Öresunds-
kraft).

Tillkommer det någon 
månadsavgift efter att jag är 
ansluten?
Det tillkommer ingen månadsavgift 
för den fysiska fiberanslutningen. 
Däremot väljer du själv vilka tjänster 
för bredband, tv och telefoni du vill 
teckna och hos vilken leverantör du 
vill teckna dessa. Det tillkommer en 
engångs-aktiveringsavgift på 300 
kr till Öresundskraft som driver det 
öppna stadsnätet, vilket du ansluts till 
första gången du beställer en tjänst. 

Vem äger fiberanslutningen?
Du som fastighetsägare äger fiberan-
slutningen. Öresundskraft Stadsnät 
äger det fibermodem (CPE) som mon-
teras i ditt hem. De ansvarar också för 
framtida uppgradering och reparation 
av detta. 

Behöver fibermodemet sitta nära 
ett telefonuttag?
Nej, men det behöver ström och mås-
te sitta max 1 m från ett eluttag. 

Gör ni en kabelutsättning innan ni 
gräver?
Ja, vi gör alltid en kabelutsättning 
innan vi gräver så att elledningar och 
annat inte grävs av.

Vad ingår i grävningen?
Upp till 30 m grävning fram till 
närmsta husvägg från avlämnings-
punkten samt en håltagning i  

yttervägg. Självklart kan fibern dras 
till en annan vägg eller längre sträckor  
men då mot en extra kostnad. 

Var ska jag placera mitt 
fibermodem?
Den ska sitta i en inomhusmiljö med 
låg luftfuktighet och en temperatur 
mellan ca 0 till +40 grader. Det måste 
också finnas ett eluttag i närheten. I 
de flesta fall placeras det på en ytter-
vägg där fibern kommer in och gärna 
centralt i huset så att du når flera rum 
med nätverkskablar.

Hur undviker ni åverkan på tomten? 
Vi planerar varje grävning 
tillsammans med husägaren och ser 
till att hitta en lösning med så liten 
åverkan som möjligt.
Vem ansvarar för återställning på 
tomten?
Den åverkan som blir på tomten i 
samband med grävningen återställs 
av entreprenören utifrån vad som 
bestämdes vid kundprojekteringen. 
Asfalt återställs ej inne på tomten.

Hur ser fibermodemet ut som 
kommer monteras i min fastighet?
Se bild nedan. Måttet på fibermode-
met är ca 18x18cm.

Sätter ni upp ett eluttag för 
fibermodemet?
Nej, du ansvarar själv för att det finns 
ett eluttag där du vill ha fibermode-
met. Våra entreprenörer kan hjälpa 
dig med kabeldragning och montering 
av ett eluttag mot en extra kostnad. 

Gör Höganäs Energi  
el-installationer?
Vi utför inte el-installationer eller 
dragning av nätverkskabel. Istället har 
vi utbildat ett flertal elfirmor i instal-
lationer för fiberanslutningar. Läs mer 
på www.hoganasenergi.se. 
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När vi fått ditt avtal 
skickar vi ut en beställ-
ningsbekräftelse och mer 
information.

BETALNING
Om du betalar direkt via ett 
engångsbelopp får du fakturan 
så snart fiberanslutningen är 
installerad. Den ska betalas 
inom 30 dagar. Väljer du må-
nadsbetalning har du möjlighet 
att skjuta betalningen framåt i 
tiden och betala 249 kr/månad 
under 36 månader. Därefter kan 
du köpa loss din anslutning för 
12 900 kr och har då haft en 
total kostnad på 21 864 kr. Vi 
har dock rätt att neka månads-
betalning om du inte godkänns 
vid en normal kreditbedömning. 

ROT-AVDRAG: 
ROT-avdrag kan ej göras när 
du väljer månadsbetalning. 
Om Skatteverket inte beviljar 
till ROT-avdrag gäller ordinarie 
kampanjpris 19 900 kr. 

 
FELANMÄLAN: 
Framtida felanmälningar gör 
du till det företag som tillhan-
dahåller dina tjänster för tv, 
telefoni och bredband. 

BEKRÄFTELSE
En bekräftelse på din beställ-
ning mejlas ut till den angivna 
e-postadressen inom ca 3 veck-
or från att vi mottagit ditt avtal.

INFORMATION: 
Vi reserverar oss för eventuella 
felskrivningar och ändringar. 

Beställnings-  
information CHECKLISTA FÖR ROT-AVDRAG

Om Skatteverket inte beviljar ditt ROT-avdrag 
gäller ordinarie kampanjpris 19 900 kr. 
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Jag eller vi som söker ROT-avdrag är ägare till 
fastigheten som ska anslutas till fibernätet.

Jag har valt att betala direkt eftersom ROT-avdrag 
inte kan göras vid månadsbetalning. 

Jag har tagit reda på att jag eller vi som söker  
ROT-avdrag är berättigade till det. Exempelvis 
genom att logga in på skatteverkets hemsida. 

Fastigheten är äldre än fem år

Jag har kontrollerat att jag skrivit rätt 
fastighetsbeteckning på avtalet

Jag är införstådd i att Höganäs Energi kommer att 
fakturera för uteblivet ROT-avdrag om det inte blir 
beviljat av Skatteverket. 
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ROT-AVDRAG

KUNDUPPGIFTER

KUNDENS UNDERSKRIFT

I och med undertecknandet av detta avtal bekräftar jag att jag har läst och förstått innebörden av hela detta avtal, inklu-
sive de allmänna avtalsvillkoren som finns att läsa på www.hoganasenergi.se, och att jag står som ägare för ovan angivna 
fastighet. Avtalet gäller till dess att vi grävt förbi ditt hus. Därefter gäller ordinarie pris. 

Kunden skall betala anslutningsavgiften så snart fiberanslutningen är installerad och Höganäs Energi AB skickat faktura till Kund. 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Sker inte betalning i rätt tid har Höganäs Energi AB rätt att ta ut ränta enligt räntelagen 
(1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen. Kundens personuppgifter används i Höganäs Energi AB:s kundregister och 
i dess dokumentation för informationssyfte och adressökning enligt PUL. Kunden kan kontakta Höganäs Energi för ytterligare 
information om hur personuppgifter används. Grävning från tomtgräns fram till närmsta vägg på huskroppen ingår upp till 30 
m samt en håltagning i yttervägg. Ytterligare grävning sker i överkommelse med entreprenören och enligt deras gällande priser. 
Möjlighet att erhålla ROT-avdrag baseras på Skatteverkets aktuella regler det år du ansluts till fibernätet.  

Höganäs Energi AB, org. nr 556440-2401 och 
nedan angiven privatperson (”kunden”) ingår 
härmed ett avtal avseende anslutning av fastig-
heten på nedan angiven adress enligt villkor som 
anges i de allmänna villkoren ”Allmäna avtalsvill-
kor - För fiberanslutning”.

Skicka detta avtal till Höganäs Energi, Kundservice, 263 82 Höganäs eller lämna det till Höganäs Energi.

Namn Fastighetsägare 1

Namn Fastighetsägare 2 (om delat ROT-avdrag)

Adress

Telefonnummer

Namnteckning 1 Namnteckning 2 (om delat ROT-avdrag)

Namnförtydligande Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning

Beställningen avser adressen

Mobiltelefonnummer

E-post

Ort och datum

Fakturaadress (om annan än ovan)

Personnummer 1

Personnummer 2 (om delat ROT-avdrag)

Postnummer och ort

JA, TACK!
Jag vill ansluta min villa till fibernätet. 

✓
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AVTAL FÖR FIBERANSLUTNING

SÅ VILL JAG BETALA
Betala direkt 19 900 kr Ja, jag önskar ROT-avdrag för den del av arbetet som 

utförs på min fastighet (1905 kr inklusive moms).

Månadsbetalning 249 kr/månad Andel ROT-avdrag på fastighetsägare 1

100 %

Andel ROT-avdrag på fastighetsägare 2

Totalt

%

%

(17 995 kr med beviljat ROT-avdrag )

(I 36 månader. Sen köp loss för  
12 900 kr eller fortsätt månadsbetal-
ningen)

(endast när du betalar direkt)



Höganäs Energi AB
SVARSPOST
250378600
263 20 Höganäs

FIBER 2017-2018

FRANKERAS EJ

BETALAR PORTOT

Frågor och mer information
För att bibehålla hög tillgänglighet under mellandagarna 
ber vi dig att kontakta oss efter den 2 januari med dina 

frågor kring att detta utskick. 

VIK, TEJPA OCH POSTA. OSS TILLHANDA SENAST 1 MARS

Stryk över din adress 
ovan innan du postar 

detta till Höganäs 
Energi.

OBS!

FULL ÅTERSTÄLLNING INGÅR
Vi återställer plattsättningar, gräs, 
grus och buskar samt strävar efter 

att göra så liten åverkan som 
möjligt. I många fall syns det knappt 

att vi varit och grävt.


