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Grävning på enskild tomtmark för att ansluta till fibernätet. 

 

Inom ……………………………veckor kommer vi att passera er tomt med 
fiberkanalisering. 

 

Vårt avtal 
I avtalet med fräkne ingår grävning upp till 20 meter in på tomten. Därefter är det 
fastighetsägarens ansvar att förlägga resterande sträcka. Fräkne kan erbjuda 
grävning överstigande 20 m mot en kostnad om 100 kronor/meter. Alternativ gräver 
ni själv på egen tomt eller den sträcka som överstigande 20 meter. 

 

Villkor 
Villkor för att Fräkne ska gräva på er tomt fram till huset, är att ni har markerat var ni 
vill att entreprenören ska gräva.  
Ni måste också märka ut ledningar på ett djup ner till 80 cm, om märkning inte finns 
kommer föreningen inte låta entreprenören gräva på enskild tomtmark. Risken är stor 
att dolda ej utmärkta kablar eller annan nergrävd utrustning skadas. Utmärkningen 
måste vara gjord inom en vecka från det att ni har erhållit detta brev. 

Utmärkning kan göras med färg eller markeringskäppar. 
Entreprenören erbjuder att mot ersättning 1 500 kr, märka ut tele och el-ledningar 
(efter elmätaren). Exempelvis om in har elkabel i marken till uthus/garage. 

Kablar för el (före elmätaren) och tele märks ut genom föreningens entreprenör. 
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Om man glömt att märka ut eller kontakta föreningen. 
När entreprenören gräver och når er fastighet och ingen utsättning gjorts eller ingen 
kontakt tagits med föreningen, lämnar vi slangen vid tomtgränsen och ni får själva 
utföra resterande grävning.  
Föreningen kan gräva i efterhand men då mot verklig kostnad. Om det saknas slang 
fram till huset vid det tillfälle som fibern ska blåsas måste vi antingen komma tillbaka 
och blåsa fiber senare eller vänta med hela området. Alternativt kan man förlora sin 
placering i kön och får vänta på uppsamlingsanslutningar. Extrakostnaden belastar 
fastighetsägaren. 

 

Kontakter: 

Fiberföreningens kontaktperson är Jonny Stolt 0703-53 66 39, måndag – fredag kl. 
7.00 – 16.00 

Eller e-posta till: Södra Fräkne Fiberförening: 

 sff.projektadm@gmail.com 

 

Hälsningar styrelsen 
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